
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 06/12/2022
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Pieters Ceyssens, Manu Claes, Sarah Claeys, Gunther Coppens, Tom 
Dehaene, Ella De Neve, Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Steven Elpers, 
Marc Florquin, Annelies Janssens, Nicolas Kuczynski, Koen 
Moeyersons, Bart Nevens, Kris Peeters, Kris Poelaert, Joris Van den 
Cruijce, Linda Van den Eede en Tania Gilson (verslag)

Verontschuldigd Bertrand Demiddeleer en Jos De Boeck 

Agendapunten
Voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze digitale raadscommissie. Er wordt een 
livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen meevolgen. Ze gaat na 
of er verontschuldigingen zijn. 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 8 november 2022 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

2 Overeenkomst en bestek aanleg fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot, segment Wezemaal-
station

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat dit een complex dossier is. Dit dossier betreft enerzijds de 
goedkeuring van de openbare procedure alsook de goedkeuring van de aankoop van de 
noodzakelijke gronden door de provincie. Deze gronden worden kosteloos ter beschikking gesteld en 
overgedragen aan de gemeente Rotselaar. Ze gaat na of gedeputeerde Tom Dehaene een woordje 
wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Tom Dehaene zegt dat hij beschikbaar is voor eventuele vragen en vult aan dat het 
inderdaad een belangrijk dossier is.

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

Stef Boogaerts vraagt of er gebruik wordt gemaakt van de Heirbaan bij het tracé richting Aarschot.

Pieter Ceyssens bevestigt dat er gebruik zal gemaakt worden van de Heirbaan. Voorbij de kruising 
met de Langestraat wordt er ingetakt via de Kruisboogstraat. Deze wordt ingepast in het tracé en 



omgevormd tot een fietsstraat. Deze werken staan momenteel op de planning voor 2024. Verderop 
wordt er een kantwissel van de sporen uitgevoerd en via een tunnel onder de sporen wordt er ingetakt 
op het tracé van de Heirbaan.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Pieter Ceyssens voor de toelichting en gaat na of er nog vragen 
zijn.

Koen Moeyersons merkt op dat Pieter Ceyssens constant spreekt over een breedte van 3,5 meter. Hij 
dacht dat de minimumbreedte voor een fietssnelweg 4 meter bedroeg.

Pieter Ceyssens legt uit dat 4 meter de standaard is dat men nastreeft. Voor de meeste segmenten op 
de F25 kan een aanleg van 4 meter gerealiseerd worden. Deze 3,5 meter komt voort uit het segment 
dat in 2020 door de gemeente Rotselaar werd aangelegd omwille van het ruimtegebrek. Er werden 
een aantal opties afgewogen en de mogelijkheid tot het realiseren van 4 meter werd eveneens 
overwogen. Deze 3,5 meter wordt doorgetrokken tot voorbij de Langestraat. Inderdaad tracht men de 
4 meter fietspadbreedte te realiseren en dit zal ook op de meeste segmenten van de F25 het geval 
zijn.

Gedeputeerde Tom Dehaene wenst de aandacht te vestigen op de kostprijs van een fietssnelweg. In 
dit dossier wordt 1 miljoen euro voorzien voor de aanleg van 200 meter fietssnelweg. Hij vult aan dat 
sommige segmenten duurder zijn dan anderen. Men beoogt een realisatie die het enerzijds 
comfortabeler en anderzijds veel veiliger gaat maken. Dit is zeker de moeite waard om hierin te 
investeren.

Voorzitter Geertrui Windels 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 Ministerieel besluit tot goedkeuring van de jaarrekening 2021 van Vlabinvest APB

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat dit dossier ter kennisgeving moet voorgelegd worden aan de 
provincieraad.

Sarah Claeys, leidend ambtenaar bij Vlabinvest, geeft een toelichting.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Sarah Claeys voor de toelichting en gaat na of er vragen zijn.

Er zijn geen vragen.

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of gedeputeerde Gunther Coppens een woordje wenst toe te 
voegen.

Gedeputeerde Gunther Coppens antwoordt dat hij kennis nam van de goedkeuring van de 
jaarrekening.

Voorzitter Geertrui Windels reageert dat er voldoende veiligheidskleppen inzitten. Ze concludeert dat 
het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en ter kennisgeving kan worden voorgelegd 
aan de provincieraad.

Advies: het dossier mag ter kennisgeving voorgelegd worden aan de provincieraad.



4 Rondvraag

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat dit de laatste vergadering was voor dit jaar en dat de 
volgende raadscommissie digitaal zal doorgaan op 17 januari 2023 om 13 uur. Ze wenst iedereen fijne 
eindejaarsfeesten en een gezond 2023.

Er zijn geen verdere vragen of bedenkingen.

Datum volgende vergadering 17 januari 2023
Einduur van de vergadering 13.25 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


