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Bedrijventerrein Aarschot krijgt nieuw uitzicht 

 

De provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), de 
stad Aarschot en de Intercommunale Interleuven hebben een akkoord over de 
financiering en aanpak voor de vernieuwing van het bedrijventerrein in Aarschot. 
 
‘We gaan de bedrijvenzone van Aarschot grondig vernieuwen en starten daarbij met de heraanleg 
van het openbaar domein’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Na de 
stationsomgeving is nu immers de bedrijvenzone aan de beurt. Als we de welvaart en bedrijven 
willen behouden en aantrekken, moeten we immers investeren in een aantrekkelijke werkomgeving’.  
 
‘Het openbaar domein is dringend aan vernieuwing toe’, zegt Mattias Paglialunga, schepen van 
Lokale Economie in Aarschot. ‘Het wegdek is verouderd, de fietspaden zijn smal en onveilig, er zijn 
geen of weinig voetpaden. Het geheel geeft eigenlijk een verloederde indruk. Het is dus nodig om te 
investeren in het openbaar domein om zo de lokale economie in de regio te ondersteunen en 
maximaal kansen te geven’. 
 
Openbaar domein in nieuw kleedje 
 
Het hele openbare domein van de bedrijvenzone aansluitend op de stationsomgeving wordt 
heraangelegd. De Nieuwlandlaan en haar insteekwegen, zoals de Gaston Geenslaan, worden 
aangepakt.  
 
‘Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Momenteel worden het afvalwater en het regenwater nog 
in één rioleringsstelsel opgevangen. Deze worden van elkaar gescheiden, wat de algemene 
waterkwaliteit ten goede komt en het overstromingsrisico op piekmomenten zal verlagen. 
Ook het wegdek, de fiets- en voetpaden en groenaanleg worden heraangelegd’ zegt Marc Florquin, 
gedeputeerde voor economie 
 
‘Het geheel oogt momenteel immers verloederd en leidt tot onveilige verkeerssituaties. We willen dit 
oplossen door gescheiden fiets- en voetpaden aan te leggen, het wegdek opnieuw aan te leggen en 
een groenaanleg te voorzien. De beeldkwaliteit en uitstraling van de bedrijvenzone zullen hier wel bij 
varen’, zegt Tom Dehaene, voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). 
 
Aanpak openbaar domein is begin van totale vernieuwing bedrijvenzone  
 
In 2013 startten de provincie Vlaams-Brabant, de stad Aarschot, de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij en de Intercommunale Interleuven een traject voor de vernieuwing van 
de bedrijvenzone.  
‘Dit mondde uit in een toekomstvisie die samen met de bedrijven werd vorm gegeven. In een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan hebben we de krachtlijnen vastgelegd en meer juridische 



 
mogelijkheden gegeven aan de bedrijven om te ondernemen’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. 
 
 
Partners pakken bedrijvenzone samen aan  
 
‘De partners, provincie, stad en intercommunale, hebben besloten om de krachten te bundelen. Een 
heraanleg van het openbaar domein is immers duur’, zegt Hans Eyssen, voorzitter van Interleuven. 
‘De werken worden geraamd op 7 miljoen euro. Daarvan leggen de partners samen 1,8 miljoen euro 
op tafel. Voor de overige financiering rekenen ze op subsidies van de Vlaamse overheid.  
Het subsidiedossier zal in oktober ingediend worden’. 
 
De werken zijn ingrijpend en zullen mogelijks verkeershinder veroorzaken. We stellen hiervoor een 
‘minder-hinder’-plan voor op en zullen hierover zorgvuldig communiceren. We moeten er immers 
voor zorgen dat iedereen te allen tijde het bedrijfsperceel kan bereiken’, zegt schepen Mattias 
Paglialunga.  
 
De start van de werken wordt voorzien in het najaar van 2018 of begin 2019. 
  
 
  
 

INFORMATIE VOOR DE PERS 

 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
 
BELEIDSVERANTWOORDELIJKE 

Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning 
0497 54 62 32, kabinet.schevenels@vlaamsbrabant.be 

Marc Florquin, gedeputeerde voor economie 
016 26 70 29, kabinet.florquin@vlaamsbrabant.be 

Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, 
0475 21 03 96 kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be 
 

DIENST RUIMTELIJKE PLANNING 
Katrien Putzeys, diensthoofd  
016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be 
 

STAD AARSCHOT 

 
BELEIDSVERANTWOORDELIJKE 

André Peeters, burgemeester  
0495 58 16 73, andre.peeters@aarschot.be 
Mattias Paglialunga, schepen van Lokale Economie 
0495 23 33 14, mattias.paglialunga@aarschot.be  
 

COMMUNICATIEDIENST 

Katrien Van Passel, departementshoofd Communicatie, PR & Lokale Economie 
016 55 04 17, katrien.vanpassel@aarschot.be 

 

Vicky Saenen, deskundige Communicatie, PR & Lokale Economie 
016 55 04 17, vicky.saenen@aarschot.be 
 
INTERCOMMUNALE INTERLEUVEN 
 

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE 

Hans Eyssen, voorzitter 
016 62 91 83, hans.eyssen@holsbeek.be  

  

COMMUNICATIEDIENST 

Sabrina De Donder, medewerker communicatie 
016 28 42 40, sabrina.de.donder@interleuven.be 
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