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WOORD VOORAF 
 
Geachte Lezer, 
 
In een voorwoord bij een jaarverslag 2020 kunnen we natuurlijk niet anders dan het hebben 
over de Covid-19 pandemie en haar gevolgen op onze organisatie. 
 
Interleuven werkte elke dag verder, al hadden de coronamaatregelen onvermijdelijk ook bij ons 
hun effect. Onze dienstverlening aan de gemeenten schakelde over naar: in regel van op 
afstand. Conform de regels gebeurde een groot deel van het werk van thuis uit. Alleen voor wat 
niet van op afstand kon, kwamen onze medewerkers naar de gemeentehuizen.  
 
Op die manier slaagden we er in, op de zelfde manier als de gemeenten zelf dat deden, onze 
dienstverlening aan de gemeenten, en via de gemeenten aan de inwoners van onze regio, zo 
veel als mogelijk te laten verder lopen. Ook tijdens deze pandemie moeten immers 
omgevingsvergunningen worden verleend, milieu- en klimaatproblemen worden aangepakt, 
moeten openbare en private investeringen kunnen verder lopen. De dienstverlening van de 
lokale besturen is bij uitstek essentiële dienstverlening. 
 
Het totale aantal uren adviesverlening aan de lokale besturen daalde enigszins, maar die daling 
bleef beperkt. Ook in de projectontwikkeling slaagden wij er in de vertragingen in voorbereiding 
en uitvoering van projecten tot een minimum te beperken. Op de verhuring aan bedrijven en 
de terugkopen en verkopen van bedrijfspercelen heeft de coronacrisis tot nog toe geen invloed 
gehad. De financiële impact van de pandemie voor Interleuven als geheel is dan ook zeer 
beperkt. 
 
Een bijzonder woord verdient het intergemeentelijk trainingscentrum voor de politie in 
Goetsenhoven, dat in september de deuren opende. De nieuwe infrastructuur krijgt unaniem 
lovende reacties van alle gebruikers. De vraag is dan ook groot, niet alleen van de politiezones 
van onze eigen regio, maar ook van andere overheidskorpsen en van politiezones in Limburg 
en Waals-Brabant. Als gevolg van de coronamaatregelen beperken de activiteiten zich 
momenteel nog tot de schietstand. Contactactiviteiten in de dojozaal en de tactische ruimten 
konden immers nog niet doorgaan. Zodra die kunnen starten, zal het centrum helemaal bruisen 
van activiteit, en zal deze investering van Interleuven voor onze regio ten volle tot haar recht 
komen. 
 
In afwachting blijven wij er elke dag voor gaan, voor u en voor alle inwoners van Oost-Brabant! 
 
 

Hans Eyssen,      
Voorzitter      

  



 
 
 

Jaarverslag 2020 
  6/64 

1. VENNOTEN EN KAPITAAL 
Intercommunale maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economisch-Sociale 
Expansie van het Arrondissement Leuven, in het kort Interleuven.  
  
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de 
intercommunales en het decreet van 1 juli 1987 omgevormd tot intergemeentelijke 
dienstverlenende vereniging conform het decreet van 6 juli 2001.  
  
Opgericht op 8 juli 1965 te Leuven en waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 28 juli 1965 onder nr. 25.555. Bij besluit van de Algemene 
Vergadering van 23 juni 1993 is de duur van de vereniging voor een eerste maal verlengd voor 
een periode van dertig jaar die ingaat op 8 juli 1995.  
  
Ingevolge de splitsing van Interleuven op 15 december 2003 en conform het decreet van 6 juli 
2001 werd de duur van de vereniging teruggebracht tot 18 jaar ingaande op 10 november 
2001. 
 
Op de bijzondere algemene vergadering van woensdag 11 september 2019 bekrachtigden 29 
steden/gemeenten en OCMW’s, 8 politiezones, en enkele partnerintercommunales uit het 
arrondissement Leuven formeel de verlenging met 18 jaar. De nieuwe termijn van 18 jaar ging 
in op 10 november en loopt dus tot 10 november 2037. 
 
1.1. Statutenwijzigingen 
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september 2019, 
neergelegd 27 september 2019 en verschenen in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 
9 oktober 2019 onder nummer 190134061. 
 
1.2. Vennoten 
29 gemeenten/steden, 29 OCMW’s en 8 politiezones uit het arrondissement Leuven zijn vennoot 
bij Interleuven. 
 
Andere intergemeentelijke verenigingen, EcoWerf, IGO, Interrand, Limburg.Net, HABOBIB, 
Haviland en andere openbare besturen die overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 6 juli 
2011 kunnen deelnemen aan de vereniging zijn tevens vennoot van Interleuven. 
 
1.3. Kapitaal 
Het totale kapitaal van Interleuven bedraagt 2.662.073,80 euro. Na de verlenging van de 
intercommunale is daarvan 2.085.838,92 euro aan de huidige aandeelhouders toe te wijzen. 
576.234,88 euro is nog te verdelen en vol te storten kapitaal 
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2. BESTUURSORGANEN 
 
2.1. Algemene vergadering 
In de Algemene Vergadering zetelen alle aangesloten vennoten waaronder een 
vertegenwoordiger van de intercommunales EcoWerf, Limburg.net, IGO, Haviland, HABOBIB, 
en Interrand. Zij keuren onder meer de jaarverslagen en rekeningen goed, benoemen de leden 
van de Raad van Bestuur en beslissen over wijzigingen van de statuten. 
 
2.2. Raad van Bestuur Interleuven 
 
2.2.1. Voor de gemeenten 

De Raad van Bestuur bestaat uit 15 leden die de 29 gemeenten uit het werkingsgebied 
vertegenwoordigen. Zij bepalen het beleid en bereiden de Algemene Vergadering voor. Zij 
zorgen ook dat op tijd nieuwe personeelsleden aan de slag gaan en zetten alle nodige stappen 
om de doelstellingen die door de Algemene Vergadering zijn vastgelegd, te realiseren. 
 
De stad Leuven vaardigt 1 vertegenwoordiger af, de 28 andere gemeenten zijn onderverdeeld 
in 14 clusters, per cluster wordt 1 vertegenwoordiger afgevaardigd. Namens de oppositie zetelt 
1 lid met een raadgevende stem. 
 
Per cluster 1 afgevaardigde.  
 

• Leuven: Johan Geleyns (ondervoorzitter) 
• Tienen/Hoegaarden: Evelien Janssens 
• Aarschot/Linter: Isabelle Dehond (tot 09/2020) - Gwendolyn Rutten (vanaf 09/2020) 
• Rotselaar/Begijnendijk: Dirk Claes 
• Tremelo/Keerbergen: Jolien Wittemans 
• Haacht/Boortmeerbeek: Hans De Locht 
• Herent/Kortenberg: Philippe Scheys 
• Tervuren/Huldenberg: Hugo Vankelecom (ondervoorzitter) 
• Bertem/Oud-Heverlee: Marc Morris 
• Bierbeek/Boutersem: Ludo Aerts 
• Lubbeek/Holsbeek: Hans Eyssen (voorzitter) 
• Landen/Zoutleeuw: Lore Fourie 
• Geetbets/Kortenaken/Glabbeek: Peter Reekmans 
• Bekkevoort: Trees Laenens 
• Diest/Scherpenheuvel-Zichem: Bart Stals 

 
2.2.2. Leden met raadgevende stem 

• Maggy Steeno (Oud-Heverlee) 
 
2.2.3. Secretaris 

• Patrick Willems (Algemeen Directeur Interleuven) 
  



 
 
 

Jaarverslag 2020 
  8/64 

3. RESULTATEN 
Het verslag van de commissaris-revisor wordt u ter goedkeuring en ter vrijwaring van de 
bestuurders voorgelegd. 
  
De resultatenrekening 2020 sloot af met een batig saldo (winst van het boekjaar) van 
501.210,91 euro. 
 
Meer details vindt u verder in het verslag. 
 
4. PERSONEEL 
Interleuven stelde op 1 december 2020 84 personeelsleden te werk. 
 
4.1. Vestiging 
De hoofdzetel en burelen van Interleuven bevinden zich in de Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, 
t 016 28 42 00. 
 
5. ZELFSTANDIGE GROEPERING ‘INTERLEUVEN ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN’ - 

EXCLUSIVITEIT 
De zelfstandige groepering ‘Interleuven Ondersteunende Activiteiten’ werkt in exclusiviteit 
samen met de aangesloten vennoten. Het systeem van de exclusieve dienstverlening is conform 
de overheidsopdrachtenwetgeving. De deelnemer mag de diensten, die werden toegewezen in 
exclusiviteit aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven Ondersteunende Activiteiten’, niet 
langer toekennen aan een andere dienstverlener dan de zelfstandige groepering ‘Interleuven 
ondersteunende activiteiten’. Het staat de deelnemer echter vrij om met eigen diensten 
(personeel) de opdracht zelf uit te voeren. Het systeem van exclusieve dienstverlening betekent 
ook dat het lokale bestuur geen BTW hoeft te betalen op de prestaties geleverd door de 
personeelsleden van de zelfstandige groepering. 
 
In navolging van 2019 zijn er in 2020 nog een 25-tal exclusiviteitsovereenkomsten afgesloten 
door de deelnemers. In 2020 werden ook de eerste stappen gezet voor de oprichting van de 
van de stuurgroep voor de opvolging van de werking van de Zelfstandige Groepering 
Interleuven Ondersteunende Activiteiten. 
 
27 gemeenten, 9 OCMW's, 2 politiezones, collega-intercommunales EcoWerf en IGO hebben 
samen bijna 270 exclusiviteitsovereenkomsten afgesloten met de zelfstandige groepering 
‘Interleuven Ondersteunende Activiteiten’ (IL-KDV). 
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6. RELATIEBEHEER EN COMMUNICATIE 
Ook in de eerste maanden van 2020 werd er sterk ingezet op een doorgedreven relatiebeheer 
en communicatie. Vanaf midden maart 2020 (Covid-19) zijn de contacten veelal tijdelijk 
uitgesteld of zijn deze van op afstand(digitaal) doorgegaan.  
 
Aangezien fysieke ontmoetingen omwille van Covid-19 onmogelijk zijn, werden sinds maart 
2020 alle vergaderingen online georganiseerd. Zowel voor interne overlegmomenten als voor 
overleg met externe personen werd ingezet op videovergaderingen. Om nieuws over nieuwe 
projecten te communiceren werd er gebruik gemaakt van de nieuwsbrief en Interleuven 
website.  
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7. ACTIVITEITEN VAN INTERLEUVEN 
 
7.1. Cluster Ondernemen 
Contactpersonen: Patrick Willems – 016 28 42 46 
     Bram Adams – 016 28 42 72 
 
Zoals elders in dit verslag ook duidelijk is, had de Covid-19 – pandemie ook haar impact op het 
type werk en de werking van de cluster ondernemen. Toch werden binnen elk van de pijlers 
stappen gezet. Er waren enerzijds minder (aan)vragen naar ruimte om te ondernemen, maar 
anderzijds stellen we vast dat Interleuven eind 2020 quasi geen bouwrijpe kavels meer ter 
beschikking heeft. Overlegmomenten met bedrijven (o.v.v. bedrijventerreinmanagement) 
vonden minder plaats, maar we bleven wel beschikbaar voor bedrijven. Veel aandacht en tijd 
ging ook naar beheer van en overleg op de bestaande terreinen, i.h.b. Researchpark Haasrode 
(Leuven) en Nieuwland (Aarschot). 
 
Er werd sterk ingezet op de afronding van het onderzoeksproject CIRCULER (zie 7.1.4.1 voor 
meer informatie), waarvan enkele principes uitwerking krijgen in de nieuwe ambitieuze 
ontwikkeling van het terrein Keiberg-Vossem, in samenwerking met de gemeente Tervuren. 
Verder werd werk gemaakt van de voorbereiding van een optimalisatietraject voor het 
Wingepark, de ontwikkeling van Tildonksesteenweg (Herent) en de laatste fase in de 
ontwikkeling van o.a. Assent (Bekkevoort).  
 
Via webinars en online overlegmomenten werd de kennis versterkt en werden de contacten met 
een ruimer netwerk onderhouden. Zo blijven al deze acties en projecten kaderen in een 
regionale aanpak. Nu de Taskforce Spitsregio Leuven als ESF-project Versterkt Streekbeleid, 
na jaren goed werk, eind 2020 werd stopgezet, zal Interleuven in de komende periode op een 
nieuwe manier haar rol als projectmatige en beleidsondersteunende partner en facilitator voor 
de gemeenten en voor het bovenlokaal niveau, de regio, vorm geven. 
 
7.1.1. Beheer en bedrijventerreinmanagement 

Zoals reeds aangehaald, werden dit jaar in het kader van bedrijventerreinmanagement, minder 
overleg of activiteiten georganiseerd.  
 

Op het Researchpark Haasrode bestaat de 
bedrijventerreinvereniging C-Valley Leuven intussen bijna 2 jaar. 
De bedrijventerreinmanager aangesteld door C-Valley voert 
intussen de acties uit die werden vooropgesteld (voor zowel op 
korte als op lange termijn), door de vereniging (o.a.leden-
bedrijven) of door de werkgroepen. Naast de bestaande 
werkgroepen mobiliteit, sport en welzijn, HR en groepsaankopen 
werden nieuwe werkgroepen rond biodiversiteit, afvalstromen en 
ICT opgericht. Het aantal leden-bedrijven van de 
bedrijventerreinvereniging groeit gestaag, 2020 was voor 
ledenwerving geen evident jaar.  

 
Dit project wordt nog tot eind 2021 ondersteund door het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. Daartegen moet de werking, voor zover dit vandaag nog niet het geval is, op 
zichzelf kunnen staan.  
 

Figuur 1: Logo C-Valley 
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Ook in Aarschot zetelt Interleuven in de Raad van Bestuur van de bedrijventerreinvereniging 
voor het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in Aarschot. De vereniging kreeg in 2020 de 
commerciële naam AB-connects.  
 
In 2020 (sinds september) werd ook een stageplaats aangeboden aan een laatstejaarsstudent 
Natuur- en Groentechnische Wetenschappen van De Wijnpers rond het thema ‘biodiversiteit en 
bedrijven’. Er werd ingezet op de begeleiding van een bedrijf te Haasrode, het ontwerp van de 
buitenaanleg rond een bedrijfsgebouw, een groenplan voor een nieuwe ontwikkeling en de 
uitwerking van concrete acties of tools om bedrijven te sensibiliseren rond het thema. De stage 
loopt door tot mei 2021. 
 
7.1.2. Projectontwikkeling bedrijventerreinen 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de projecten waarvoor in 2020 belangrijke stappen 
werden gezet en/of van de projecten die een belangrijke impact hebben. (Voor de projecten 
waar een ruimtelijke opdracht wordt uitgevoerd, staat een beschrijving van de activiteiten onder 
7.3.1 Ruimtelijke ordening). 
 
7.1.2.1. Bedrijventerrein Nieuwland – Aarschot 
De herinrichting van het bedrijventerrein Nieuwland loopt blijvend vertraging op. Momenteel is 
er nog steeds geen afdoend technisch dossier uitgewerkt dat een integrale oplossing voor de 
waterproblematiek voorstelt. Niettegenstaande dat Interleuven zich als ontwerper enkel tot de 
bovenbouw dient te beperken, wordt toch samen met de projectpartners verder naar 
oplossingen gezocht om de buffervolumes te vergroten. De vergroting van de buffervolumes 
wordt gezocht in een verbrede bedding van de Moutlaak. Hiervoor dienen echter nog de nodige 
verwervingen te worden opgestart. 
 
Op het bedrijventerrein Nieuwland werd in 2020 een bedrijfsgebouw op en met grond en 
aanhorigheden met een oppervlakte van 39a 75ca teruggekocht en vervolgens weer weder 
verkocht.  
 
Op het gebied bestemd voor de beperkte uitbreiding van Nieuwland werden twee windmolens 
vergund. Ook het project Kop van Nieuwland kampt met vertraging. Afhankelijk van het 
potentieel humaan-toxicologisch risico is mogelijk een bodemsaneringsproject verplicht. Een 
oplossing tussen de partners werd nog niet gefinaliseerd. 
 
7.1.2.2. Bedrijventerrein Assent – Bekkevoort 
In 2020 werden twee percelen grond (bouwloten) van respectievelijk 1ha 13a 53ca en 39a 40ca 
verkocht. Hiermee is de huidige fase volledig uitverkocht. 
Het bedrijfsverzamelgebouw op het lot 15 is in opbouw. In totaal worden 26 units voor KMO’s 
en ambachtelijke bedrijvigheid aangeboden. De werf wordt opgeleverd in de zomer van 2021. 
Tussen de ontwikkelaar BVI, de gemeente Bekkevoort en Interleuven wordt nog een 
afsprakenkader gefinaliseerd om het beheer overzichtelijk, praktisch en controleerbaar te 
houden.  
 
De omgevingsaanvraag voor de tweede fase werd bekomen op 22 juni 2020. Bij de aanleg en 
bebouwing van deze fase dient het natuurlijk waterbergend vermogen te worden behouden. De 
ontwerpplannen van de inrichting (met centrale parkzone) en de stedenbouwkundige 
voorschriften worden hierop afgestemd. Rekening houdend met het broedseizoen zullen de 
aanlegwerken aanvangen in juli 2021.  



 
 
 

Jaarverslag 2020 
  12/64 

 

 
Figuur 2: Bedrijventerrein Assent – bedrijfsverzamelgebouw in opbouw 

 

 
Figuur 3: Bedrijventerrein Kraaiberg - luchtbeeld 
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7.1.2.3. Bedrijventerrein Kraaiberg – Bierbeek 
In de zomer 2019 werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening stedelijk gebied 
Leuven’, met deelplan ‘Haasrode’ definitief goedgekeurd. Hierdoor kreeg ook deze projectzone 
zijn definitieve vorm en werd de ontwikkeling opgestart. De gemeente Bierbeek ondertekende 
een samenwerkingsovereenkomst met Interleuven voor de realisatie van het (lokaal) 
bedrijventerrein Kraaiberg – Bierbeek. De zone is een uitbreiding van het RP Haasrode (grenst 
in het zuidoosten eraan) en heeft een bruto-oppervlakte van 4ha. Het moet plaats bieden aan 
(lokale) bedrijven die een band hebben met de regio. Ook de realisatie van een nieuw 
recyclagepark is voorzien op deze site.  
 
7.1.2.4. Bedrijventerrein Webbekom (uitbreiding) – Diest 
In 2020 werd een stuurgroep opgericht om het overleg tussen de partijen aangaande de 
ontwikkeling van de uitbreidingen en noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande 
bedrijventerrein te structureren. In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van stad Diest, 
provincie Vlaams-Brabant, VOKA en Interleuven. VOKA neemt hierin een adviserende rol op. 
 
7.1.2.5. Bedrijventerrein Altenaken – Hoegaarden 
Voor de realisatie van het bedrijventerrein Altenaken werd in 2020 een woonhuis met een 
oppervlakte van 5a 27ca en een boomgaard met grond met een oppervlakte van 33a 62ca 
aangekocht. Een perceel, dat niet dienstig kon zijn voor de ontwikkeling, met een woonhuis en 
aanhorigheden met een oppervlakte van 3a 49ca, werd verkocht. 
 
7.1.2.6. Bedrijventerrein Landen – Landen 
Op het bedrijventerrein Landen werd een perceel grond (bouwlot) met een oppervlakte van 43a 
72ca verkocht. Hiermee werd ook het laatste stukje van het onbenutte perceel dat werd 
teruggekocht om de zone verder te intensifiëren verkocht. 
 
7.1.2.7. Researchpark Haasrode – Leuven 
Het laatste decennium is er een verschuiving waarbij – naast de ontwikkeling van nieuwe 
terreinen – ook meer nadruk wordt gelegd op het beheer van en het 
bedrijventerreinmanagement op bestaande bedrijventerreinen. Op het Researchpark werden in 
2020 twee percelen (bouwloten) met een oppervlakte van respectievelijk 45a 59ca en 1ha 80a 
67ca. verkocht. Hierdoor heeft Interleuven geen aanbod aan bouwrijpe percelen meer te 
Leuven, behoudens intensifiëring op reeds bebouwde percelen. 
De schaarste aan bedrijventerreinen en de beperkte mogelijkheden tot uitbreiding of nieuwe 
ontwikkeling in Leuven en in de regio noopt tot keuzes en een doorgedreven aanpak. 
 
In dit kader past de opmaak van een masterplan voor het bedrijventerrein Haasrode, dat als 
één geheel met drie verschillende deelgebieden wordt beschouwd namelijk: 

1. Stedelijke cluster (deel rond de Brabanthal) 
2. Researchpark 
3. Ambachtenzone  
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Figuur 4: Bedrijventerrein Haasrode - deelgebieden 

De projectdefinitie voorziet:  
• Een algemeen luik met een gebiedsvisie en de ontwikkelingsprincipes1 voor het hele 

terrein en de positionering in de Zuidelijke Tangent, met de opmaak van een 
structuurschets; 

• Een luik met ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisatie van het 
terrein, rekening houdend met de eigenheid van de verschillende onderdelen en waarbij 
in verschillende scenario’s een toekomstperspectief wordt onderzocht; 

• De opmaak van een plan van aanpak en juridisch onderzoek; 
• Een participatieluik. 
Een samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt tussen de verschillende partners: stad 
Leuven, Interleuven, POM en gemeente Bierbeek (ontwikkeling bedrijventerrein Kraaiberg: zie 
hoger). Als vertegenwoordigers van de bedrijven treden C-Valley Leuven en Voka op. In het 
voorjaar wordt de opdracht tot opmaak van dit masterplan gelanceerd. Het project kadert ook 
in een voortrajectsubsidie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  
 
Interleuven volgt ook de mogelijkheden aangaande de oprichting van een LEC (Local Energy 
Community of energiegemeenschap) die uit het ROLECS project (Europees subsidieproject) 
naar voor komen. Dit project is met een jaar verlengd tot einde 2021. De resultaten hiervan 
zullen worden meegenomen in het Masterplan. 
  

                                            
1 Enkele principes: verdichting/optimalisatie nastreven, klimaatadaptatie (klimaatbesteding en –neutraal terrein), 
biodiversiteit, groen/blauwe structuur, duurzaam energieconcept, duurzame mobiliteit, circulaire reconversie, 
financiële haalbaarheid, meervoudig gebruik, slim bedrijventerrein, … 
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7.1.2.8. Bedrijventerrein Wingepark – Rotselaar 
Op het bedrijventerrein Wingepark werd een kavel, met bedrijfsgebouw, met een oppervlakte 
van 63a 84ca teruggekocht en nadien weder verkocht. Een ander bedrijfsgebouw met grond en 
aanhorigheden met een oppervlakte van 19a 15ca werd verkocht. 
 
In het kader van de optimalisatie van het terrein werden in een overleg met VOKA en de 
gemeente Rotselaar de klemtonen toegelicht en werd de aanvraag voor een voortrajectsubsidie 
verder voorbereid. Het doel is de studie, in opdracht van de gemeente, in 2021 op te starten. 
 
7.1.2.9. Bedrijventerrein Keiberg-Vossem – Tervuren 
De gemeente Tervuren en Interleuven hebben ambitieuze doelstellingen met het 
bedrijventerrein Keiberg-Vossem (www.keiberg-vossem.be). De toekomstgerichte 
ontwikkeling, met extra aandacht voor energie, innovatie, ruimtelijke kwaliteit, water en 
landschappelijke inpassing … maken van het terrein een goed gelegen economische 
uitvalsbasis, een aangename werkplek met een meerwaarde voor de buurt en de regio. 
Interleuven treedt op als ontwikkelaar en beheerder, en ageert daarbij ook vanuit een lokale 
en collectieve invalshoek. Het terrein is op die manier ook een proeftuin voor een aantal nieuwe 
aspecten. Na de erkenning als ‘proeftuin droogte’ eind 2019 werd het project, en dan meer 
bepaald de ontwikkeling tot een bijna zelfvoorzienend (in energie) terrein, als innovatie- en 
demonstratieproject erkend door 
VLAIO onder de projectnaam 
SELFIE. Met de nutsmaatschappijen 
De Watergroep en Fluvius werden 
uitvoerig gesprekken gevoerd opdat 
ze zouden instappen in deze 
diverse innovatietrajecten. 
 
Voor de uitgifte werd verder gewerkt op de oproep van eind 2019. De selectiecommissie kwam 
een aantal keer samen, voor 8 kandidaten wordt een kavel gereserveerd en met evenveel 
bedrijven zijn gesprekken lopende. In het kader van eerdere afspraken werd een perceel grond 
met een oppervlakte van 9a 70ca afgestaan. Ook de infrastructuurwerken werden verder 
uitgevoerd, deze zullen in 2021 worden gefinaliseerd. 
 
7.1.2.10. Bedrijventerrein Lewa (uitbreiding) – Zoutleeuw 
De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de zone werd door het stadsbestuur verleend 
op 4 april 2019. Sindsdien ging de voornaamste aandacht naar het verwerven van de nodige 
percelen en het vestigen van de erfdienstbaarheden. De infrastructuurwerken zijn gestart in 
februari 2021. 
 

Figuur 5: Logo bedrijventerrein Keiberg-Vossem 
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Figuur 6: Bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren 

 

 
Figuur 7: Bedrijventerrein Lewa, Zoutleeuw - aanvang infrastructuurwerken 
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7.1.3. Vastgoedmanagement / beheer bedrijfsgebouwen 

Een belangrijke taak van Interleuven, zowel naar dienstverlening als naar financiële impact is 
het verhuren van bedrijfsgebouwen en/of lokalen. De gebouwen van Interleuven hebben een 
oppervlakte van 51.086,97m² waarvan 43.391m² verhuurd is en dit omvat zowel 
kantoorruimte, magazijnruimte als parkeerplaatsen. Het aantal huurders van bedrijfsgebouwen 
of delen ervan schommelt rond de tachtig. Aangevuld met een twintigtal huurders van 
parkeerplaatsen. De huuropbrengsten in 2020 bedroegen 5.133.697,56 euro. 
 
Het gebouwenbeheer van het patrimonium van Interleuven, houdt ook o.m. het onderhoud van 
de gronden en gebouwen, het oplossen van technische problemen, … in. 
 
In 2020 werd het trainingscentrum van de politie te Goetsenhoven in gebruik genomen en ook 
voor dit centrum wordt de nodige ondersteuning geboden. 
 

 
Tabel 1: Verhuur bedrijfsgebouwen 
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7.1.4. Kennisopbouw en –uitwisseling 

7.1.4.1. CIRCULER 
Na de aftrap van het project in de lente van 2019 werden 
de thematische werksessies in het najaar van 2019 
opgestart. In 2020 werden nog drie thematische sessies 
georganiseerd waarin de onderzoeksvragen rond 
respectievelijk het thema ‘omgevingskwaliteit’, ‘mobiliteit’ 
en ‘gebruikers en beheer’ werden behandeld. De 
aanwezige groep (telkens ongeveer 15 personen) bestond 
uit experten en vertegenwoordigers van de antennegroep 
bewoners en de antennegroep bedrijven. Samen met de 
dagvoorzitter gaf Interleuven vorm aan de sessies. Deze 
bestonden telkens uit de voorstelling van inspiratievolle 
cases en relevante informatie, waarna de deelnemers zelf 
aan de slag gingen in brainstormsessies. Voor de laatste 
brainstormsessies en het presentatiemoment werd er 
overgeschakeld op online sessies. 
 
Alle acties en ideeën die hieruit voortkwamen werden in 2020 gebundeld in een toolbox. Dit 
document geeft handvaten voor éénieder die aan de slag wil gaan met de (her)ontwikkeling 
van circulaire bedrijventerreinen. De 64 acties opgenomen in de toolbox zijn leesbaar en 
hanteerbaar voor de verschillende betrokken partijen, zijnde bedrijven, overheden, experten, 
bewoners, en met name ontwikkelaars van bedrijventerreinen. 
 
De toolbox werd in december 2020 gepubliceerd op de projectwebsite (www.circuler.be) en 
voorgesteld aan een breed publiek via een online webinar.  
 
Aan het einde van het traject was er ook voldoende aandacht voor evaluatie en het formuleren 
van aanbevelingen. Deze zijn opgenomen in de toolbox, als advies voor wie gelijkaardige co-
creatieprocessen wenst te voeren.  
 
De implementatie van de toolbox in de bedrijventerreinen Haasrode kwam uitgebreid aan bod 
tijdens een online doorstartmoment waarop alle betrokken partners, namelijk C-Valley Leuven, 
stad Leuven, Leuven 2030, POM Vlaams-Brabant en Interleuven, aanwezig waren. Tijdens deze 
sessie werden een stevige basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking en circulaire 
toekomst in Haasrode. 
 
Er werden twee cases geselecteerd die verder worden uitgedacht voor de bedrijventerreinen 
Haasrode. Het betreft bijkomend onderzoek rond het delen van ondersteunende diensten en 
faciliteiten (case 1) en rond modal shift en collectief parkeren (case 2). Dit onderzoek loopt nog 
en zal worden afgerond in februari 2021, tevens de einddatum van het project (waarvoor een 
verlenging met twee maanden werd toegekend door de subsidieverlenende overheid). 
 
Het project CIRCULER wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Vlaanderen Circulair.  

 

Figuur 9: Logo Vlaanderen Circulair 

Figuur 8: Logo Project Circuler 

https://youtu.be/2HG-v1BIP4w
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7.2. Cluster Wonen 
 
7.2.1. Ontwikkeling woonprojecten 

Hieronder een overzicht van de projecten waar in 2020 aan werd gewerkt. 
 
7.2.1.1. Algemeen 

• Van de 2.437 vergunde kavels, die een totale verkavelde oppervlakte van 205,3ha 
vertegenwoordigen, werden er sinds het ontstaan van Interleuven tot 31 december 
2020 in totaal 2.393 toegewezen. 

• Alle kopers konden in 2020 hun woonverplichting naleven 
 
7.2.1.2. Woonproject Bruul – Bierbeek 
Interleuven werkt in samenwerking met de gemeente Bierbeek aan de ontwikkeling van de 
laatste fase van het nog vrij liggende woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel. In september 
2018 startte de zoektocht naar kandidaat-kopers voor de 11 te koop aangeboden bouwgronden. 
Er zijn nog zes kavels te koop die nu zonder oproep worden aangeboden. 
 

 
Figuur 10: Woonproject Bruul 

 
7.2.1.3. Woonproject Priesterdelle – Huldenberg 
In het centrum van Huldenberg bevindt zich een woonuitbreidingsgebied dat in het verleden 
gedeeltelijk werd verkaveld. Voor de laatste fase van de verkaveling zal Interleuven 
samenwerken met de sociale huisvestingsmaatschappij. 
 
Begin 2019 keurde de gemeente de verkavelingsvergunning goed. In de zomer van 2019 startte 
de zoektocht naar kandidaat-kopers voor de 12 te koop aangeboden bouwgronden. Aangezien 
na deze eerste oproep nog niet alle kavels verkocht waren, werd er in december 2019 opnieuw 
actief op zoek gegaan naar kandidaten. In de loop van 2020 werden alle beschikbare kavels 
verkocht. 
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Figuur 11: Woonproject Priesterdelle - uitverkocht 

 
7.2.1.4. Woonproject Kisteveld – Tervuren 
Het woonproject Kisteveld is gelegen aan de Kisteveldlaan en omvat 18 kavels. De gemeente 
Tervuren werkt met dit project een betaalbaar woonaanbod uit voor de groep mensen die net 
teveel verdient voor het sociale segment, maar toch net te weinig om een kavel of woning aan 
te kopen op de private markt. 
 
Interleuven werkt dit woonproject in naam en voor rekening van de gemeente uit. In nauwe 
samenwerking en overleg met het bestuur werden inrichtingsplan, stedenbouwkundige 
voorschriften, uitvoeringsplannen, infrastructuurwerken, aankoop- en kandidatuurvoorwaarden 
opgesteld en procedures en realisatieprocessen doorlopen.  
 
De infrastructuurwerken werden in 2018 afgerond. Een oproep voor kandidaat-kopers eind 
2017 resulteerde in de verkoop van bijna alle bouwgronden. De drie resterende kavels werden 
in het voorjaar 2019 te koop aangeboden.  
 
In de loop van 2020 werden de laatste twee beschikbare kavels verkocht. 
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7.2.2. Eigendommen in voorraad voor woonprojecten op 31-12-2020 

 
Locatie Eigendom Grootte 

Begijnendijk (Betekom) Tumkensberg III 4ha 15a 40ca 

Bertem Opstreek 1ha 53a 96ca 

Bierbeek De Wip 1ha 54a 68ca 

Bierbeek (Lovenjoel) De Bruul 3de fase  85a 45ca 

Boortmeerbeek Beringstraat 2de fase  07a 66ca 

Diest 
Leuvensestraat  
(nog 1 parkeerplaats) 

 06a 08ca 

Diest 
Sint-Jan Berchmansstraat  
(Loften 1 & 2 verkocht) 

 06a 29ca 

Holsbeek 
Asseltveld 2de fase 
(alles is verkocht) 

 00a 00ca 

Holsbeek Kortrijk-Dutsel  35a 51ca 

Huldenberg Priesterdelle 2de fase 1ha 31a 72ca 

Kortenberg (Erps-Kwerps) Kammestraat   66ca 

Kortenberg (Meerbeek) A. Dewitstraat 1ha 45a   32ca 

Landen Pepijn 2ha 33a 77ca 

Landen Roosgracht 2de fase 2ha 78a 29ca 

Landen Kerkstraat  21a 47ca 

Leuven (Kessel-Lo) Vlierbeekveld 6de fase 1ha 21a 82ca 

Leuven (Brusselsestraat) 
Wagenweg 2de fase 
(nog 1 winkel in eigendom) 

 01a   40ca 

Linter (Neerlinter) Kwadeplas 2de fase 2ha 62a 86ca 

Rotselaar 
St. Ceciliastraat 
(restgrond) 

 02a 65ca 

Tienen Breisemveld 2de fase 3ha 63a 40ca 

Tienen (Hakendover) Eliksem 4ha 15a 01ca 

Tienen (Kumtich) De Kouter III  46a 37ca 

Tremelo Kalvenne  20a   32ca 

Zoutleeuw Solveld 3de fase 1ha 46a 19ca 

  24ha 86a 92ca 
Tabel 2: Eigendommen in voorraad 
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7.3. Cluster Omgeving 
 
7.3.1. Ruimtelijke ordening 

Contactpersoon: Laurence Poleunis - 016 28 42 13 
 
7.3.1.1. Projectwerking 
7.3.1.1.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) 
In 2020 werd aan volgende RUP’s gewerkt: 

• RUP Fabrieksweg Boortmeerbeek 
• RUP Ravesteinpark Boortmeerbeek 
• RUP bedrijvigheid Landen 
• RUP Kortenberg West (eerder RUP Vierhuizen Kortenberg) 
• RUP lokale recreatie Kortenberg 

 

 
Figuur 12: Masterplan RUP Kortenberg West 

Nieuw opgestarte RUP’s 
RUP dorpskernen en open ruimte Oud-Heverlee 
Om haar ruimtelijk beleid rond de dorpskernen en het behoud van de open ruimte vorm te 
geven maakt de gemeente Oud-Heverlee een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op. 
 
In een eerste fase wordt een visie gevormd op de gewenste ontwikkeling en de afbakening 
van de verschillende woonkernen. Via een analyse van de historiek, de bestaande 
ontwikkelingen, de bereikbaarheid, het voorzieningenniveau, de ruimtelijke context en de 
gewenste ontwikkelingsgebieden werd een eerste afbakening opgemaakt. Binnen deze 
afbakening van de woonkern werd gezocht naar verschillende woonzones met eigen 
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voorwaarden voor kwalitatieve kernverdichting. Deze visie zal samen met de gemeente 
nog verder worden ontwikkeld en afgetoetst op provinciaal niveau en vormt de basis voor 
het RUP. 
 
RUP dorpskernen Holsbeek 
Met het project ‘Holsbeek denkt mee: Dorpskernen Holsbeek' wil het gemeentebestuur de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpskernen in Holsbeek naar de toekomst toe beter sturen 
zodat deze op een kwalitatieve, veerkrachtige en klimaatbestendige wijze kunnen evolueren 
zonder het karakter ervan teniet te doen. Het uitwerken van een vernieuwde visie op de 
belangrijkste ruimtelijke uitdagingen voor de dorpskernen, moet een grondige basis vormen 
voor de verdere opmaak van ruimtelijke instrumenten zoals bijvoorbeeld een RUP voor de 
dorpskernen om het ruimtelijk beleid in de praktijk om te zetten. Tijdens dit proces gaat 
belangrijke aandacht naar het betrekken van de burgers door middel van verschillende 
participatieve acties zoals een online participatieplatform, geleide wandelingen, bevragingen,…  
 
7.3.1.1.2. Ruimtelijke onderzoeksprojecten en studies 
Start- en projectnota’s voor realisatie fietspaden (subsidiedossiers) 
Sint-Truidensesteenweg Zoutleeuw 
De ruimtelijke planners maken, samen met de medewerkers van de dienst gebouwen en 
infrastructuur, de start en projectnota’s op in het kader van het bekomen van provinciale 
subsidies voor de realisatie van fietspaden (fietsfonds). 
 
Aan volgende ruimtelijke onderzoeksprojecten en studies werd voortgewerkt 

• Locatieonderzoek Ecowerf 
• Stedenbouwkundige verordening 

o Algemene bouwverordening Herent 
o Algemene bouwverordening Kortenberg 

 
Nieuw opgestarte dossiers 
Stedenbouwkundige verordening Lubbeek 
De gemeente Lubbeek heeft beslist om een juridisch kader op te maken voor de ontwikkeling 
van appartementen in de gemeente. In 2020 maakte Interleuven hiervoor in overleg met de 
gemeente een visie op die onderzocht waar en onder welke voorwaarden appartementen op 
haar grondgebied kunnen worden ontwikkeld. Een harmonisatie van de regels in het woonpark 
wordt mee opgenomen. Deze visie zal als basis dienen voor de verordening.  
 
Beeldkwaliteitsplan Vrijetijdscentrum Baal – Tremelo 
Tremelo heeft nood aan bijkomende sportinfrastructuur. De gemeente wil deze nieuwe 
sportinfrastructuur voorzien aan de Baalsebaan in het centrum van Baal. De infrastructuur 
wordt geclusterd in een ‘Belevingspark’ met een sporthal en op termijn ook enkele 
buitensportvelden en een parkje. Omdat dit project beeldbepalend is voor het dorp Baal en het 
een belangrijke nieuwe publieke plek zal zijn voor de hele gemeente, worden de 
basisvoorwaarden om tot een kwalitatieve ontwikkeling te komen vastgelegd in een 
Beeldkwaliteitsplan. 
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Woonbehoeftestudie Kortenberg 
De gemeente ontwikkelt verschillende planologische initiatieven, zoals een algemene 
stedenbouwkundige verordening, om haar ruimtelijk beleid vorm te geven. Om deze plannen 
te onderbouwen, werd een woonbehoeftestudie opgemaakt die nagaat of er in de gemeente 
voldoende beschikbare bouwgronden en woningen zijn om te voldoen aan de verwachte vraag 
naar extra woningen in de volgende 15 jaar. Ook werd de vastgoedmarkt en de bestaande 
verdeling tussen de verschillende woontypes onderzocht. 
 
7.3.1.1.3. Mobiliteitsplanning en andere mobiliteitsdossiers 
De dienst ruimtelijke ordening werkte in 2020 aan volgende mobiliteitsdossiers. Deze worden 
besproken onder het hoofdstuk ‘mobiliteit’, zie 7.3.5 
 
7.3.1.1.4. Woonprojecten 
Samen met de dienst gebouwen en infrastructuur van Interleuven worden allerhande 
woonprojecten (WP) uitgewerkt. De ruimtelijk planners nemen daarbij de uitwerking van het 
stedenbouwkundig inrichtingsplan en de opmaak van de stedenbouwkundige nota’s en 
voorschriften voor hun rekening, evenals het bij/na verkoop adviseren van de kopers omtrent 
de stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften. 
 
Woonprojecten Interleuven (zie ook hoofdstuk 7.2) 

• WP Bruul (Lovenjoel) Bierbeek  
• WP Priesterdelle Huldenberg  
• WP Opstreek Bertem 

 
WP Solveld Zoutleeuw 
In 2020 werd een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van het perceel dat in het zuiden van het gebied ligt. Hier komen 7 percelen aan de weg 
die voor het project van de Sociale Huisvestingmaatschappij CNUZ werd aangelegd voor 
haar project met sociale huurwoningen. De loten zijn rond de 4 are groot en zullen onder 
voorwaarden worden verkocht. 
 
Woonprojecten in opdracht en naam en voor rekening van de gemeente 
WP Kisteveld 
 
Woonprojecten in samenwerking met IGO 
Intergemeentelijk woonproject ‘tussen Dijle en Velp’, Bertem – Bierbeek – Boutersem – Haacht 
– Oud-Heverlee – Rotselaar en Intergemeentelijk woonproject ‘Woonwijzer Midden-Brabant’, 
Huldenberg – Kortenberg – Tervuren – Zaventem 
Voor deze intergemeentelijke woonprojecten geeft Interleuven ad hoc ondersteuning bij en/of 
advisering voor ruimtelijk/stedenbouwkundige vragen. 
 
7.3.1.1.5. Bedrijventerreinen 
In samenwerking met de andere diensten van Interleuven wordt gewerkt aan projecten voor 
de realisatie van bedrijventerreinen (zie hoofdstuk 7.1. Cluster ondernemen). De ontwerpers 
staan daarbij in voor een, al dan niet intergemeentelijk, locatieonderzoek, indien nodig, de 
opmaak van het RUP, de opmaak van het inrichtingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften 
en de adviesverlening bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunningen door de 
bedrijven.  
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De ruimtelijke planners worden ook ingeschakeld bij het evalueren van de aanvragen van 
ondernemingen om zich te vestigen op de bedrijventerreinen. Zij maken een objectieve 
afweging van het profiel, de activiteiten en de wensen van de bedrijven ten opzichte van het 
profiel van de terreinen en de beschikbare gronden/percelen. Daarnaast controleren en 
begeleiden zij de omgevings(vergunnings)aanvragen van bedrijven binnen de bedrijfsgebieden 
van Interleuven met daarbij ook ondersteuning aan deze bedrijven in hun zoektocht naar 
oplossingen. Deze opdrachten zijn ter ondersteuning van het team bedrijventerreinen. 
 
7.3.1.2. Ruimtelijk inventarisatiewerk 
De vennoten kunnen ook bij Interleuven terecht voor allerhande ruimtelijk inventarisatiewerk 
dat samen met het GIS-team van Interleuven wordt uitgevoerd. (zie hoofdstuk 7.4.1. GIS). 
 
7.3.1.3. Stedenbouwkundige dienstverlening 
In 2020 leverden de ruimtelijke planners en de medewerkers van het ro-team inhoudelijke 
en/of administratieve stedenbouwkundige ondersteuning aan volgende steden en gemeenten: 
 

Gemeente Ondersteuning 

Bekkevoort Inhoudelijk 

Boortmeerbeek 
Inhoudelijk als intergemeentelijke omgevingsambtenaar 
RO en administratief 

Boutersem Inhoudelijk en administratief 

Herent 
Inhoudelijk als intergemeentelijke omgevingsambtenaar 
RO 

Hoegaarden Inhoudelijk 

Holsbeek 
Inhoudelijk als intergemeentelijke omgevingsambtenaar 
RO 

Huldenberg 
Inhoudelijk als intergemeentelijke omgevingsambtenaar 
RO en administratief 

Keerbergen 
Inhoudelijk als intergemeentelijke omgevingsambtenaar 
RO en administratief 

Kortenaken Inhoudelijk en administratief 

Kortenberg Inhoudelijk 

Landen Inhoudelijk 

Linter Inhoudelijk 

Oud-Heverlee Inhoudelijk 

Rotselaar Inhoudelijk en administratief 

Tienen Administratief 

Tremelo Inhoudelijk en administratief 
Tabel 3: Stedenbouwkundige dienstverlening 
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7.3.1.4. Ad hoK – Huis voor omgevingsKwaliteit 
Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe 
ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het 
juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als 
belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote 
impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein. 
 
Ad hoK, het Huis voor omgevingsKwaliteit, heeft de missie om 
omgevingskwaliteit te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering 
van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te 
ondersteunen. 

 
Ad hoK werd opgericht door de streekintercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven. Als 
verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot 
ruimtelijke kwaliteit in de regio. Het initiatief wordt gesteund door het Team Vlaams 
Bouwmeester. 
 
In 2020 werden, omwille van de coronapandemie geen inspiratiesessies gehouden. De werking 
van de Kwaliteitskamer werd onverminderd voortgezet, zij het in digitale vorm. In totaal werden 
11 projecten vanuit 6 verschillende gemeenten besproken in de kwalteitskamers. Telkens bogen 
twee experten zich over de voorgelegde projecten en gaven een advies die de kwaliteit ervan 
moet verhogen. Dit resulteerde in adviezen over projecten die gaan van een supermarkt in een 
dorp tot een woonproject met 60 woningen.  
 
Samen met de partner-streekintercommunales werd voortgewerkt aan de verdere invulling van 
de derde pijler, de open oproep. 
 
  

Figuur 13: Logo Ad hoK 
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7.3.2. Milieu 

Contactpersoon: Willy Yserbijt - 016 28 42 19 
 
26 gemeenten en steden maken gebruik van de intergemeentelijke dienstverlening op vlak van 
milieu en dit voor minstens 1 van de exclusiviteitspakketten: basis-, klimaat-, en/of 
taakondersteuning en/of de ondersteuning milieuhandhaving.  
 
7.3.2.1. Basisondersteuning 
Onder de basisondersteuning horen onder meer volgende taken: 
 
7.3.2.1.1. Adviesverlening 
De aangesloten besturen kunnen sinds begin 2018 omgevingsvergunningsaanvragen voor 
bedrijven klasse 1 en 2 overmaken aan de milieudienst voor advies enkel op milieuvlak of voor 
een geïntegreerd advies milieu & stedenbouw. Dit gebeurt meestal op basis van het dossier en 
een plaats bezoek aan de inrichting. In 2020 werd 62 keer een grondig schriftelijk advies 
gegeven bij een inrichting klasse 2 of 1. Daarnaast zijn ook nog 123 adviezen in kader van een 
melding of volledig- en ontvankelijkheid opgesteld. 
 
7.3.2.1.2. Deelname aan overlegplatforms inzake milieu en duurzaamheid 
De intergemeentelijke milieudienst nam in 2020 deel aan 22 studiedagen. Er werden 
opleidingen en informatieve webinars gevolgd in kader van klimaat, mobiliteit en GAS-
vaststeller. 
 
7.3.2.2. Klimaatondersteuning 
7.3.2.2.1. Gemeentelijke zitdagen 
In Bekkevoort, Bertem, Boortmeerbeek, Herent, Holsbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar en 
Tremelo, zijn de collega’s van de IGM voor korte of langere termijn actief als duurzaamheids- 
en/of milieumedewerker op wekelijkse zitdagen. 
 
7.3.2.2.2. Burgemeestersconvenant 

De intergemeentelijke milieudienst 
ondersteunt de gemeenten Bekkevoort, 
Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, 
Herent, Holsbeek, Keerbergen, Kortenberg, 
Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-
Zichem, Tremelo en Zoutleeuw, al dan niet in 
het kader van de uitvoering van hun 
bestaande klimaatactieplan. Met het 
aanbieden van diverse klimaatprojecten, 

waaronder de uitvoering van een thermografische luchtfoto in 13 Vlaams-Brabantse 
gemeenten, de Ronde tafel van het klimaat, burgerenergie, … ondersteunt Interleuven haar 
vennoten om de CO2-reductiedoelstellingen na te streven. 
 
Voor de opmaak van het nieuwe klimaatactieplan 2030 biedt de milieudienst een uitgebreid 
participatietraject aan, waarbij de inbreng van de verschillende doelgroepen belangrijk is voor 
de invulling, draagkracht en uitvoering van het klimaatactieplan. Voor Rotselaar is vooral 
gebruikt gemaakt van de digitale methodieken, die heel wat ideeën en suggesties hebben 
opgeleverd. 
  

Figuur 14: Logo Burgemeesterconvenant voor 
Klimaat en Energie 
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Burgerenergie 
Het project met onze collega intercommunale IGO werd afgewerkt. Verschillende pistes werden 
onderzocht maar er zijn nog geen nieuwe projecten opgestart. 
 
Herbruikbare bekers 
Interleuven lanceert een raamovereenkomst waarbij herbruikbare bekers door de gemeenten 
en verenigingen kunnen gehuurd en aangekocht worden.  

 
Figuur 15: Project herbruikbare bekers 

 
Ronde tafel van het klimaat 
De milieudienst lanceerde eind 2018 een oproep naar gemeenten om samen met inwoners, 
verenigingen en bedrijven actie te ondernemen in een Ronde tafel voor het klimaat. 
Begijnendijk, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Huldenberg, Leuven en Oud-
Heverlee nemen deel. In 2020 werd gezocht naar subsidies om deze lokale ronde tafels van het 
klimaat verder te ondersteunen, nieuwe op te richten en te voorzien van een regiodynamiek.  
 

 
Figuur 16: Ronde tafel van het klimaat 
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Mijn warm huis 
Mijn Warm Huis is een online tool voor digitaal renovatieadvies 
(www.mijnwarmhuis.be). Deze tool wil interesse wekken bij 
inwoners en hen inzicht verschaffen in de energetische situatie 
van hun woning om hen zo aan te zetten tot een energetische 
renovatie. Op een eenvoudige manier kunnen de inwoners de 
impact van de verschillende renovatiemaatregelen op hun woning 
inschatten. De tool vormt een eerste stap in het 
sensibiliseringstraject voor renovatie van woningen. 
 
Inwoners uit de gemeenten Keerbergen, Kortenberg, Landen, 
Linter, Opwijk en Tremelo kunnen al langer gebruik maken van de 

tool. In 2020 sloot ook de gemeente Holsbeek aan. Nog 4 andere gemeenten uit de Interleuven 
regio sluiten later aan. 
 
7.3.2.3. Taakondersteuning 
Naast alle bovenstaande taken en opdrachten kunnen de gemeenten nog een beroep doen op 
de intergemeentelijke milieudienst voor een aantal specifieke taken. Hiervoor wordt telkens een 
apart voorstel opgemaakt. 
 
7.3.2.3.1. Opmaak omgevingsvergunningsaanvragen voor gemeentelijke inrichtingen 
Voor de stad Diest en Landen werd een vergunningsaanvraag opgemaakt voor een 
grondwaterwinning bij volkstuintjes respectievelijk de hernieuwing en verandering van de 
stadsloods. 
 
7.3.2.3.2. Controle individuele behandeling afvalwater (IBA) 
In 2020 werden 9 IBA’s gecontroleerd in Begijnendijk, Kortenberg, Rotselaar en Scherpenheuvel-
Zichem. 
 
7.3.2.3.3. Opvolging oppervlaktewaterkwaliteit kleinere waterlopen (chemisch en/of biologisch) 
In 2020 werd het project in 5 gemeenten uitgevoerd: Begijnendijk, Haacht, Lubbeek, Tervuren 
en Tremelo. 
 
7.3.2.3.4. Slibruimingsproject: totaalpakket voor onderhoud aan waterlopen 
De gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Huldenberg, Keerbergen, 
Lubbeek, Rotselaar, Tervuren en Tremelo deden in 2020 beroep op deze dienstverlening. 
 
7.3.2.3.5. Opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) voor publieke openbare gebouwen 
De gemeenten Herent, Hoegaarden, Keerbergen en Tervuren maakten in 2020 gebruik van 
deze dienstverlening zowel voor de opmaak van nieuwe EPC’s als voor de vernieuwing van 
EPC’s. 
 
7.3.2.3.6. Ondersteuning door een erkend bodemsaneringsdeskundige 
In 2020 waren er 36 opdrachten in de volgende gemeenten/steden: Bierbeek, Boortmeerbeek, 
Boutersem, Diest, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Linter, 
Rotselaar, en Zoutleeuw in opdracht van de gemeenten, en Interleuven zelf. In de loop van 
2020 werd een nieuwe aanbesteding opgestart. 
 
  

Figuur 17: Mijn warm huis 

http://www.mijnwarmhuis.be/
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7.3.2.3.7. Plan- en project-MER-screeningsnota 
Voor zowel eigen Interleuven-projecten, als in opdracht van de gemeenten werden 2 
screeningsnota's door de milieudienst uitgevoerd.  
 
7.3.2.3.8. Alternatief onkruidbeheer 
In 2020 liep het project alternatief onkruidbeheer verder in de gemeenten Bertem, Diest, 
Haacht, Herent en Kortenberg voor de uitvoering van het onkruidbeheer en in de gemeente 
Holsbeek voor sensibilisatie.  
 
7.3.2.4. Algemene taken milieudienst  
7.3.2.4.1. Ondersteuning binnen Interleuven 

• De intergemeentelijke milieudienst ondersteunt de globale werking van Interleuven en 
de andere diensten. 

• adviezen in het kader van milieu en duurzaamheid voor verschillende woonprojecten en 
voor de uitbouw van diverse bedrijventerreinen; 

• Ondersteuning bij de uitwerking van de projecten Selfie (energie) en Water voor Later 
(hemelwater) voor het bedrijventerrein Keiberg Vossem 

• Opmaak aanvraag vernieuwing omgevingsvergunning intergemeentelijk 
trainingscentrum 

• opmaak van bestekken en de afwikkeling voor de verschillende diensten i.k.v. de 
wetgeving op overheidsopdrachten en de verduurzaming van aangekocht materiaal; 

• opvolging Europese en Vlaamse subsidieprojecten;  
• uitvoering taken binnen het GIS-team; 
• opvolging van de milieuaspecten in het kader van bedrijventerreinmanagement en 

gebouwenbeheer.  
 
Meer informatie hierover vindt u in dit jaarverslag onder de relevante hoofdstukken. 
 
7.3.2.5. Subsidieprojecten 
7.3.2.5.1. See2Do! 
Contactpersoon: Stefan Kempeneers - 016 28 42 21 
 
Europees project See2Do! werd succesvol afgerond 

 
Figuur 18: Logo See2Do! 

Met het See2Do! project wilden de Vlaamse en Nederlandse partners burgers bewust maken 
over de noodzaak van woningrenovatie en de stap te zetten om tot renovatie over te gaan. Om 
dit doel te bereiken werden 2 pistes bewandeld: 
 

• Het energieverlies zichtbaar maken via thermografie  
• De woningrenovatietool ‘Mijn warm huis’; Het tonen van innovatieve energiebesparende 

maatregelen en hun positieve aspecten aan woningeigenaren en lokale overheden. 
 
Om de impact van het project te meten is de Thomas More hogeschool nagegaan welke de 
effecten waren van de verschillende thermografische acties en de daaraan gerelateerde events. 
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Daarnaast werd er een voor- en namonitoring uitgevoerd van de verschillende 
demonstratieprojecten om de impact van de gebruikte technieken op de CO2-uitstoot te 
evalueren. 
 
De projectpartners namen verschillende soorten initiatieven om bewustwording rond 
woningrenovatie naar een hoger niveau te tillen: infoavonden, energieloketten, individuele 
huisbezoeken, digitale contacten (luchtthermografische foto’s van daken en ‘Mijn warm huis’). 
De Thomas More hogeschool heeft, in samenwerking met de partners, een vragenlijst opgesteld 
die bezorgd werd aan 1405 burgers. Er werden 721 ingevulde reacties ontvangen. Uit de 
antwoorden blijkt dat dakisolatie en het vervangen van bestaande beglazing heel populair zijn 
en dat het voorzien van vloerisolatie de minst toegepaste maatregel is, hoewel er regionale 
verschillen zijn.  
 
Daarnaast toonde het project dat de huisbezoeken een groot effect hebben, gevolgd door de 
infoavond. Op basis van de berekende CO2-besparingen zien we dat er effectief veel renovatie-
acties werden uitgevoerd na deelname aan de verschillende See2Do!-events. 
Binnen het project werden ook verschillende demonstratiegebouwen gerealiseerd, waaronder 
de gemeentelijke bibliotheek van Bekkevoort. 
 
Het uitvoeren van alle projectactiviteiten leverde een gemiddeld besparing van 1.599 ton CO2 
per jaar op. Interleuven was projectverantwoordelijke voor dit Interreg project. 
 

 
Figuur 19: Project See2Do! 
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7.3.2.5.2. Houtkantenproject: Getesnippers 
Contactpersoon: Rikkert Maes – 016 28 42 55 
 
In maart 2019 werd het 3-jarige subsidieproject van de Vlaamse Overheid (75 % cofinanciering) 
met de gemeenten Linter, Zoutleeuw, Landen, Hoegaarden en Geetbets opgestart. Het project 
‘Getesnippers’ werd goedgekeurd als één van de Lokale Klimaatprojecten waardoor het een 
subsidie ontvangt. Samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Agrobeheercentrum 
ECO² en de Getegemeenten (Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, en Zoutleeuw) zet 
Interleuven de komende drie jaar in op de opmaak van duurzame beheerplannen voor holle 
wegen en houtige landschapselementen en het opzetten van een valorisatieketen voor de 
reststromen biomassa die vrijkomen bij het landschapsbeheer. De eerste demo’s binnen deze 
keten vonden plaats in 2020 en zullen in 2021 verder opgeschaald worden. Ook de plaatsing 
van een biomassa-installatie in een lokaal gemeentelijk gebouw wordt deels gefinancierd binnen 
dit subsidieproject zodat de lokale Getesnippers ook verbruikt kunnen worden binnen deze 
lokale keten. Hiervoor werd tot op heden nog geen locatie gevonden maar de zoektocht wordt 
verdergezet.  
 
Verder werd er ook gewerkt rond de sortering van houtige biomassareststromen aan de 
gemeentelijke loods, werden er voorbereidingen getroffen rond de communicatie naar inwoners 
over het beheer van het landschap en werd binnen ‘levende labs’ onderzocht hoe de concrete 
business case uitgewerkt zal worden. Met lokale landschapsbeheerders en fruittelers werd 
bovendien bekeken of een pilootproject opgestart kan worden om de biomassa die vrijkomt bij 
het rooien van de fruitplantages ook te valoriseren. In 2021 zal een premiereglement opgestart 
worden waarbij deze doelgroep de haksel- en transportkosten deels kan laten subsidiëren mits 
ze voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd binnen het project Getesnippers. Verder 
werden de eerste stappen gezet om te verkennen of er een agrobeheergroep in de regio kan 
worden opgericht.  
 

 
Figuur 20: Project Getesnippers 
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7.3.2.5.3. TERTS: Transitie in Energie via een Regierol tegenover de Tertiaire Sector 
Contactpersoon: Geert Keldermans - 016 28 42 75 
 

In het Interreg-project TERTS gaan de 
gemeenten Boortmeerbeek, Kortenaken, Landen, 
Lubbeek, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo 
samen met Interleuven aan de slag om kleine 
ondernemers te ondersteunen rond energie-
besparing en hernieuwbare energie. Deze 
thema’s kunnen hen een flinke besparing op 
financieel en energetisch vlak opleveren maar 

staan nu vaak onderaan het prioriteitenlijstje. Bakkers, slagers, kleine winkels, cafés, 
restaurants en andere kleine ondernemers kunnen in de deelnemende gemeenten beroep doen 
op een energiecoach. 70 handelaars krijgen de kans om dit begeleidingstraject kosteloos te 
doorlopen. Het gebouw, de technische installaties en de bedrijfsvoering worden bekeken op 
vlak van energiezuinigheid en mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie. Kleine 
ondernemers die verder willen investeren in innovatieve maatregelen, zullen een dossier 
kunnen indienen en maken kans op subsidies binnen het project. Dit Europees project startte 
in oktober 2018 en zal lopen tot september 2021.  
 
7.3.3. Onroerend erfgoed 

Contactpersonen: Laurence Poleunis – 016 28 42 13 
     Nina Van Meerbeeck – 016 28 42 27 
 
Erfgoed kunnen we het best omschrijven als sporen uit het verleden die verder lopen in het 
heden. Toch is erfgoed de toekomst. Het bewaren, restaureren en ontsluiten ervan in uw 
gemeente verbindt de lokale gemeenschap, versterkt de identiteit van uw gemeente en 
bevordert het toerisme. 
 
U kunt bij onze deskundige terecht voor advies over restauratie, renovatie, herbestemming of 
ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of beschermd erfgoed, inventarisatie, beheersplannen, 
aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot erkenning als 
‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, … 
 
Daarnaast behoort ook de problematiek inzake herbestemming kerken tot het takenpakket van 
onze medewerker onroerend erfgoed. Gemeenten die hulp wensen bij de opmaak van hun 
kerkenbeleidsplan kunnen bij Interleuven terecht. In 2020 lanceerde het projectbureau 
‘Herbestemming Kerken’ zijn zevende en laatste oproep. In totaal volgde Interleuven 12 
haalbaarheidsdossiers op, in de gemeenten Boutersem, Haacht, Herent, Kortenberg, Lubbeek, 
Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen en Zoutleeuw. Eens het haalbaarheidsonderzoek is afgerond, 
kunnen zij desgewenst bij ons terecht voor projectbegeleiding voor de realisatie van de neven- 
en/of herbestemming. Gemeenten die, nu de laatste oproep van het projectbureau is 
afgesloten, willen nadenken over de toekomst van hun kerk bieden wij projectbegeleiding aan 
voor een haalbaarheidsonderzoek. Tenslotte kunnen gemeenten beroep doen op ons advies of 
onze ontwerpdienst voor de realisatiefase van de herbestemming van hun kerken. 
 
Het beheersplan voor de Lakenhalle in Zoutleeuw werd voor préadvies ingediend bij het 
agentschap Onroerend Erfgoed. Het toelatings- en premiedossier voor het wegnemen van de 
bekroning van de dakkapellen en de herwaardering van de schouw werd ingediend. 
 

Figuur 21: Logo TERTS 
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7.3.3.1. Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel 
Het project wil het netwerk van oude bedevaartwegen naar Scherpenheuvel terug herkenbaar 
maken. Aan de hand van een participatietraject in verschillende gemeenten, worden de oude 
pelgrimswegen samen met de bevolking gereconstrueerd en wordt het bijhorende erfgoed 
ontsloten. 
 
Volgend op de routes vanuit Diest en Herselt, werden in 2020 de routes vanuit Landen en 
Tremelo uitgewerkt door de projectgroep. Vervolgens werden de routes besproken met alle 
betrokken gemeenten. Daarna werd advies over deze routes gevraagd aan organisaties met 
terreinkennis zoals de IOED’s, Regionale Landschappen, Natuurpunt, de bedevaartorganisaties, 
enz. Dit advies werd teruggekoppeld naar de gemeenten, om zo de definitieve route te bepalen.  
 
Ook in 2020 werden erfgoedobjecten, die een link hebben met de bedevaart naar 
Scherpenheuvel, gedigitaliseerd. De ‘digitale tentoonstelling’ werd bijgevolg uitgebreid. De 
collectie is terug te vinden op de website pelgrimswegen.be.  
 

 
Figuur 22: Digitale catalogus Pelgrimswegen 

  

https://pelgrimswegen.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=438
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7.3.4. Omgevingshandhaving 

Contactpersoon: Sylvie Van den Boeynants - 016 28 42 55 
 
De dienstverlening handhaving die inzake milieu reeds sinds 2009 werd aangeboden aan onze 
vennoten kende in 2020 een belangrijke wijziging. Tot in 2020 zat ondersteuning inzake 
handhaving ruimtelijke ordening namelijk nog vervat onder de dienstverlening 
‘stedenbouwkundige ondersteuning’ en was eerder beperkt. In 2020 werd de dienstverlening 
omgevingshandhaving voor het eerst aangeboden aan onze gemeenten. 
 
In 2019 en in de loop van 2020 tekenden in totaal 23 gemeenten in voor deze dienstverlening. 
Drie van deze gemeenten tekenden in voor de basisondersteuning, dit betekent advisering 
inzake handhavingsdossiers. Alle andere gemeenten zullen beroep op de handhavingscel doen 
voor de geïntegreerde ondersteuning en bijgevolg voor de aanstelling van een 
milieutoezichthouder en/of een verbalisant ruimtelijke ordening. 
 
Nadat in 2019 het eerste omgevingsbeleidsplan met de bijhorende gemeentelijke prioriteiten in 
de gemeente Rotselaar werd goedgekeurd, werden er tijdens het voorbije jaar vier 
omgevingshandhavingsbeleidsplannen goedgekeurd door de respectievelijke gemeenteraden. 
Meer bepaald door de gemeenten Tremelo, Herent, Begijnendijk en Lubbeek. Tijdens januari 
en februari 2021 werden er nog 4 beleidsplannen goedgekeurd. Meer bepaald in de gemeenten 
Keerbergen, Kortenberg en Geetbets en in de stad Zoutleeuw. 
Deze beleidsplannen betekenen de start van de nieuwe dienstverlening. Het 
handhavingsbeleidsplan heeft tot doel om consequent, efficiënt en probleemoplossend te 
werken. Hiervoor worden handhavingsprioriteiten en een daaraan gekoppelde methodiek 
opgesteld, op basis waarvan de aangestelde handhavers zullen werken. De aanpak zal 
bovendien niet enkel sanctionerend zijn maar tevens proactief en sensibiliserend. 
Samenwerking – zowel met interne als externe partners – is eveneens een belangrijk 
aandachtspunt. 
 
Tijdens 2020 werden reeds 283 dossiers door de handhavingscel behandeld, waarvan 10 
gemengde dossiers, 113 dossiers inzake RO en 160 inzake milieu. 
 

 
Figuur 23: Proces evaluatie handhaving 
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7.3.5. Mobiliteit 

Partnerschap mobiliteitsprojecten (indienen aanvragen en/of de voortzetting van diverse 
projecten waaronder Maak een mobiPunt, Vlaio Mobipunten Slim Limburg, Vlaio Modi:2B) 
 
7.3.5.1. Maak een mobiPunt 
Contactpersonen: Laurence Poleunis & Annemie Troosters 
 
In 2019 startte het pilootproject ‘Maak een mobiPunt!’ ter uitvoering van de visie van Regionet. 
Dit project kreeg in het kader van de oproep Lokale Klimaatprojecten een subsidie van het 
departement Omgeving.  
 
‘Maak een mobiPunt!’ is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant (projectleider), 
Interleuven, Mobipunt vzw en de gemeenten Herent, Rotselaar, Huldenberg, Landen, Tienen, 
Linter, Geetbets en Zoutleeuw. Zoutleeuw heeft als eerste gemeente de eer gehad om haar 
mobipunt te Halle-Booienhove te openen in september 2020. 
 
Interleuven faciliteert de gemeenten Rotselaar, Linter, Landen en Herent in de aanleg van hun 
mobipunt en houdt hierbij maximaal rekening met de subsidievoorwaarden die intussen werden 
opgelegd door de Vlaamse Regering. 
 

 
Figuur 24: Inhulidiging eerste Hoppinpunt in Zoutleeuw 
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7.3.5.2. Regionet Leuven 
Contactpersonen: Laurence Poleunis – 016 28 42 13 
     Annemie Troosters – 016 28 42 73 
 
Het strategisch project ‘Regionet Leuven’ heeft tot doel een duurzame modal shift in het 
arrondissement Leuven te bewerkstelligen door de inplanting van nieuwe woningen, 
werklocaties en voorzieningen optimaal af te stemmen met een hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV)- en fietsnetwerk.  
 
De tweede periode van dit strategisch project startte op 1 september 2019 en loopt tot 31 
augustus 2022. Het onderzoek focust zich op vier deelruimten: de stadsregio (Leuven en 
buurgemeenten), de HOV-corridor Leuven-Diest, de HOV-corridor Leuven-Tervuren-Brussel, en 
de HOV-corridor Leuven-Zaventem-Brussel.  
 
Op basis van de uitgewerkte visie en op basis van een analyse van de toekomstige uitdagingen 
op vlak van demografie, mobiliteit, woningaanbod, perifisering vs. open ruimte, economie en 
voorzieningen werd voor elke deelruimte een gebiedsagenda opgemaakt waarin de ambities en 
opgaven worden verder vertaald naar concrete acties die betrekking hebben op 
gedifferentieerde kernversterking, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppuntontwikkeling.  
 
Interleuven nam ook in 2020 haar rol op binnen de stuur- en kerngroep alsook in het 
projectbureau. Interleuven treedt op als deelgebiedcoördinator voor de corridor Leuven-
Tervuren-Brussel en Leuven-Zaventem-Brussel. 
 
7.3.5.3. MoDi:2B Mobiliteit als een dienst aan burgers via derde-betalersystemen 
Contacpersoon: Laurence Poleunis - 016 28 42 13 
 
MoDi staat voor “Mobiliteit als een Dienst” (afgeleid van het Engelse “MaaS”, de afkorting van 
“Mobility as a Service”) en is een manier om mensen makkelijker toegang te verlenen tot de 
steeds groter wordende verscheidenheid aan mobiliteitsdiensten. MoDi/MaaS integreert 
naadloze deur-tot-deur planning, boeking, (elektronische) ticketing en betaling voor 
mobiliteitsdiensten van verschillende dienstenaanbieders, en dit zowel publiek als privaat. Via 
één MaaS-app kan bv. trein, bus, taxi, deelauto, deelfiets en parkeerticket worden besteld en 
betaald. 
 
Het MoDi:2B project kaderde binnen de subsidieoproep “City of things” en wilde betere inzichten 
verwerven over MaaS-oplossingen. Met dit project wilden de betrokken steden en gemeenten 
toewerken naar een MaaS-ecosysteem met een technische oplossing om MaaS 
derdebetalerssytemen met de lokale overheid als regisseur mogelijk te maken. In de studie 
werden geharmoniseerde bestekcomponenten aangegeven die de uitrol van derde-betalers 
systemen in alle deelnemende steden en gemeenten, en bij uitbreiding in alle Vlaamse steden 
en gemeenten, mogelijk maken.  
 
Stad Leuven was de trekker van het project samen met Stad Deinze, Stad Genk, Stad Hasselt, 
gemeente Schoten en gemeente Wevelgem. Hierbij werden de intercommunales Leiedal en 
Interleuven betrokken om de resultaten van de studie uit te dragen naar de gemeenten en 
steden die zij vertegenwoordigen. Als strategische partners waren Stad Antwerpen, De Lijn en 
ITS.be betrokken. Het project kreeg ondersteuning van The New Drive (projectmanagement) 
en IMEC (software development).  
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In april 2019 werd een doorstart genomen. In een eerste fase werd een regelgevend kader voor 
vervoersaanbieders, als een kwaliteitskader voor MaaS-aanbieders in partnersteden en –
gemeenten, gedefinieerd. Nadien werden in het afgelopen jaar derdebetalersformules 
uitgewerkt om de MaaS-dienstverlening te (co)financieren. Zo kunnen deze 
derdebetalersregelingen vervolgens op een gestandaardiseerde manier uitgerold worden over 
meerdere steden en gemeenten. Het project liep initieel tot april 2020 maar werd verlengd tot 
november 2020.  
 
Het resultaat van de studie zijn “publieke specificaties” waarmee steden (of 
samenwerkingsverbanden) aan de slag kunnen gaan om de implementatie hiervan te doen. De 
concrete resultaten zijn een vergunnings-/concessiekader, een kwaliteitskader en een bestek 
met Proof of Concept om derdebetalerssystemen te kunnen toepassen via een MoDi app.  
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7.4. Cluster Slimme Regio 
 
7.4.1. GIS 

Contactpersoon: Emma De Proft - 016 28 42 78 
 
7.4.1.1. GIS-ondersteuning van lokale besturen 
7.4.1.1.1. Ondersteuning op maat 
De GIS-ondersteuning van Interleuven, waarbij in exclusiviteit (7.1 en 7.2) met onze vennoten 
wordt samengewerkt, wordt veelvuldig gebruikt. Ook in 2020 stond de voortzetting en uitbouw 
van de intergemeentelijke GIS-coördinatie centraal. 
 
GIS-coördinatie en uitbouw gemeentebreed GIS 
Intergemeentelijke GIS-coördinatie 
In het kader van een efficiëntere werking, een betere beleidsondersteuning en een nuttig 
communicatiemiddel met de burgers en de hogere overheid, werken steeds meer gemeenten 
aan de verdere implementatie van een gemeentebreed GIS. In 2020 was Interleuven actief als 
intergemeentelijke GIS-coördinator voor de gemeenten Bekkevoort, Bertem, Holsbeek, 
Keerbergen, Kortenberg, Lubbeek en de stad Tienen.  

 
Figuur 25: Het automatiseren van de stedenbouwkundige inlichtingen behoort tot de taken van de 

GIS-coördinator 
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Ondersteuning aankoop GIS-software 
De gemeente Tremelo vroeg de ondersteuning van het GIS-team bij de aankoop van een nieuw 
intern GIS-systeem. Er werd een bestek opgesteld om het juiste systeem te kunnen aankopen. 
De demo’s van de deelnemende softwarehuizen en de aankoop van de software vinden plaats 
in 2021. 
 
Inventarisatie en digitalisatie 
Meer en meer leggen decreten uit verschillende sectoren de verplichting op van het GIS-matig 
aanleveren van data in welbepaalde vormvereisten. Lokale besturen beschikken soms nog over 
analoog materiaal (bv. vergunningen, plannen, …) of digitale bestanden (bv. Excellijsten) 
zonder een koppeling met de kaart. Het GIS-team digitaliseert deze bestanden en brengt ze 
indien nodig in overeenstemming met de opgelegde vormvoorschriften. Tenslotte wordt de 
kaartlaag ingeladen in de GIS-omgeving van het lokaal bestuur. 
 
Wegdekkwaliteitsinspectie 
Dit onderzoeksproject gaat een stap verder in het verfijnen en concretiseren van technieken 
voor een automatische wegdekkwaliteitsinspectie. Het doel is om het wegenbeheer te 
vereenvoudigen en kosten te besparen door het wegdek op de juiste momenten op de juiste 
plaatsen te renoveren of te vernieuwen. Samen met de gemeente Lubbeek en EcoWerf zet 
Interleuven zijn schouders onder dit project, waarbij het GIS-team een ondersteunende rol 
speelt. Het project startte eind 2018 en werd ook in 2020 voortgezet. 

 
Figuur 26: Wegdekkwaliteitsinspectie Lubbeek: indeling in segmenten 

Patrimonium op kaart 
De gemeente Lubbeek stelde in 2020 aan Interleuven de vraag om het patrimonium van het 
OCMW op kaart te zetten en te bekijken welke percelen kunnen worden bebost, verkocht, 
verpacht,… Hiervoor startte het GIS-team met het opmaken van de inventaris van het 
patrimonium. Vervolgens werken de collega’s van de dienst Ruimtelijke Ordening met deze 
inventaris verder om een percelenanalyse uit te voeren. Dit alles moet resulteren in een nota 
die de gemeente als leidraad kan gebruiken bij het herbestemmen van de verschillende 
percelen.  
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Trage wegen 
Om haar tragewegenbeleid vorm te geven, startte de stad Diest in 2018 een samenwerking op 
met de Provincie Vlaams-Brabant inzake de opmaak van een tragewegenplan. Interleuven en 
vzw Trage Wegen ondersteunen de stad Diest bij de opmaak van de inventaris van de trage 
wegen en het uiteindelijke actieplan (onder meer op basis van een participatief traject met de 
inwoners van Diest). Dit project loopt door in 2021.  
In de gemeente Kortenberg werd in 2020 ook gestart met de inventarisatie van de trage wegen. 
De vzw Trage Wegen zal de verdere uitwerking van het beleid hierrond op zich nemen.  
 
Trage wegen netwerk optimaliseren 
De gemeente Boutersem wenst haar tragewegennetwerk te optimaliseren. Zij wil hiervoor 
overgaan tot het verbinden, opheffen, verleggen, … van een aantal trage wegen-trajecten. In 
2020 startte Interleuven de interdisciplinaire samenwerking met verschillende van haar 
diensten om deze netwerkoptimalisatie tot stand te brengen. De procedure start steeds met 
het opmaken van een rooilijn plan van de weg waarbij de GIS-dienst instaat voor het 
kaartmateriaal. 

 

Figuur 27: Inventarisatie trage wegen 
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Gemeentelijke plannen ontsluiten via het DSI-platform 
Het Digitaal Stedenbouwkundig Informatieplatform (DSI) zorgt voor een centraal overzicht van 
alle ruimtelijke verordende plannen en verordeningen op het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest. De aanwezige plannen werden via de voorziene Vlaamse GIS-sjablonen op het centraal 
platform opgeladen. In 2020 werd heel het platform vernieuwd en waren enkele manuele 
handelingen nodig om alle plannen goed over te zetten. Het GIS-team ondersteunde de 
gemeenten Holsbeek, Herent en de stad Tienen bij het intekenen, opladen en overzetten van 
de plannen. 
 
CRAB-validatie en bijhouding 
Adressen worden organisatiebreed gebruikt binnen lokale besturen. Een juist en actueel 
adressenbestand is daarom een noodzaak en bovendien een decretale verplichting voor elke 
gemeente. Alle gemeenten in het arrondissement Leuven hebben in 2020 een gevalideerd 
CRAB-bestand dat nu in de decentrale bijwerkingsfase zit. 
Voor de gemeente Keerbergen staat Interleuven in voor de decentrale CRAB-bijhouding in het 
kader van de GIS-coördinatie. De moeilijkste gevallen worden in de gemeente Bekkevoort ook 
door de GIS-dienst van Interleuven behandeld en in de gemeente Herent werd in 2020 een 
inhoudelijke controle uitgevoerd.  
 
Vergunningen op kaart 
In 2020 ging Interleuven in Tienen verder met het digitaliseren en karteren van de 
milieuvergunningen in het eigen gemeentelijk softwarepakket. De stad koos ervoor om ook 
ingescande versies van de belangrijkste documenten te koppelen aan het dossier in kwestie. 
De gemeente Rotselaar startte in 2020 eveneens met het digitaliseren van hun 
milieuvergunningen. Voor hen scannen en koppelen onze GIS-medewerkers de 
milieuvergunningen in de gemeentelijke software.  
 
In 2019 beëindigde Interleuven het inscannen van de stedenbouwkundige vergunningen van 
de gemeente Kortenberg. In 2020 werden daarvoor nog dossiers gekoppeld in de eigen 
gemeentelijke software.  

 
Figuur 28: De papieren dossiers en vergunningen worden ingescand waarna ze digitaal 

raadpleegbaar zijn op het lokale GIS 
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Recht van Voorkoop (RVV) 
Ook in 2020 gaf het GIS-team ondersteuning aan lokale besturen ter uitvoering van het 
harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (RVV). De begunstigden van een voorkooprecht 
dienen, via het themabestand Recht van Voorkoop, aan te geven op welke percelen zij een 
voorkooprecht wensen uit te oefenen wanneer het perceel op de markt komt. Interleuven werd 
al in 2012 door de gemeenten Glabbeek en Huldenberg en de OCMW’s van Geetbets, Glabbeek 
en Huldenberg aangesteld als leverancier van de gegevens. Deze info werd ook in 2020 
halfjaarlijks geactualiseerd. 
 
Stedenbouwkundige ondersteuning 
In 2020 hielp Interleuven de stad Tienen en de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen en 
Tremelo met het opstellen van de notarisinlichtingen. 
 
ROP 
In 2020 werd voor de gemeente Linter het ROP opgemaakt. De vorige versie van het ROP was 
reeds enkele jaren gedateerd. Er werd daarom gekozen om de inventaris volledig opnieuw op 
te maken. 
 
Opleidingen en kennisoverdracht 
Ook dit jaar gaf Interleuven advies op maat via onze GIS-helpdesk. Deze helpdesk beantwoordt 
ad hoc telefonisch of via mail gemeentelijke vragen over GIS-software/toepassingen. Het kan 
daarbij ook nodig zijn dat de oplossing ter plaatse wordt gedemonstreerd.  
 
7.4.1.2. GIS-werking binnen Interleuven 

Het Interleuven Ruimtelijk InformatieSysteem, kortweg 
IRIS, is al jaren een onontbeerlijke bron van ruimtelijke 
informatie voor de verschillende diensten. De 
doorgedreven GIS-gebruikers binnen Interleuven 
maakten nog altijd gebruik van analyse-GIS-software.  
 
Tijdens 2018 werd de zoektocht naar nieuwe 
ondersteunende software aangevat. Na 10 jaar is IRIS 
immers aan een herziening en upgrade toe. In 2019 
werd een bestek uitgeschreven voor een nieuw intern 

GIS-systeem dat in de loop van 2020 werd geïmplementeerd in onze organisatie. De nieuwe 
tool kreeg de naam DORIS: Dienstoverschrijdend Ruimtelijk Informatiesysteem. Ook in 2021 
zal er hard worden gewerkt aan de verder uitbouw van DORIS. 
 
7.4.1.3. GIS-kennis aanscherpen 
De knowhow op het vlak van GIS binnen Interleuven werd verder aangescherpt door de 
deelname aan verschillende overlegplatformen en studiedagen. 
 
  

Figuur 29: Logo DORIS: interne GIS 
Interleuven 
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7.4.1.3.1. Overlegplatformen: 
• VLINTER DATE-werkgroep (Data en technologie) 
• VLINTER werkgroep intergemeentelijke GIS-coördinatoren 
• VVSG GIS-werkgroep: maandelijks overleg, voor dringende vragen of specifieke cases 

ook een digitaal platform via Slack 
• Decentraal medebeheer bedrijventerreinen (VLAIO) 
• GEOLOKAAL, een werkgroep op Vlaams niveau (opgericht door GDI-Vlaanderen). Het is 

een initiatief waarbij verschillende spelers zoals VVP, VVSG, AIV, FLAGIS, DAR, V-ICT-
OR en VLINTER zich engageren om optimaal in te zetten op lokale GIS-ondersteuning.  

• Thematische werkgroep OSLO perceel 
 
7.4.1.3.2. Studiedagen, infosessies en opleidingen 
AIV-trefdag (Agentschap Informatie Vlaanderen), FME, ArcGIS Pro, Geocortex, Geopunt 
community day, studiedag Geo-IT, Kruispuntbank Gebruikersdagen, infodagen 
gemeentewegendecreet, Geo-IT Mapguide, PostgreSQL, Qfield, … 
 

 
Figuur 30: Applicatie 
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7.4.2. Regionaal digitaal loket kinderopvang 

Contactpersoon: Steven Philippe - 016 28 42 66 
 
Het regionaal digitaal loket kinderopvang ondersteunt het lokaal loket kinderopvang in de 
gemeente bij het realiseren van haar opdrachten. Daarnaast voldoet het regionaal digitaal loket 
kinderopvang aan de voorwaarden die gesteld worden door Kind & Gezin om in aanmerking te 
komen voor een subsidie. 
 
Ouders kunnen zich via de website kinderopvanginmijnbuurt.be  informeren over het aanbod 
aan kinderopvang voor zowel baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) als schoolkinderen in de 
deelnemende gemeenten. Daarnaast kan de ouder online een aanvraag voor baby- en 
peuteropvang registreren waarna de opvanginitiatieven deze autonoom kunnen behandelen. 
 
In 16 gemeenten (Bekkevoort, Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Herent, Hoeilaart, Holsbeek, 
Keerbergen, Leuven, Lubbeek, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Zemst) 
is het loket operationeel sinds 2019. Bertem, Haacht en Scherpenheuvel-Zichem volgen begin 
2021. Tot op heden hebben 19 gemeenten hun deelname aan deze digitale toepassing 
toegezegd. 
 
Begin 2021 hebben 8 organisatoren kinderopvang de overstap gemaakt naar het regionaal 
digitaal loket kinderopvang voor het operationeel beheer (inschrijving, planning, 
aanwezigheidsregistratie, facturatie, fiscale attesten, rapportage K&G,...) van hun 
opvanglocatie.  
 
In 2020 werden via het regionaal digitaal loket kinderopvang al 3300 opvangaanvragen 
geregistreerd. 

 
Kaart 1: Overzicht deelnemende gemeenten digitaal loket kinderopvang 

https://www.kinderopvanginmijnbuurt.be/
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7.4.3. Informatieveiligheid 

Contactgegevens: Dienst informatieveiligheid – 016 28 42 79 
 
7.4.3.1. Stage 
In 2020 kreeg het informatieveiligheidsteam tijdens een stage hulp van een hogeschoolstudent 
uit Mechelen. In het kader van de korte tweedejaarsstage kon de student het register van 
verwerkingsactiviteiten van een lokaal bestuur nakijken, controleren op actuele tekorten en 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Dit resulteerde in afgewerkt register. In 2021 zal de focus 
liggen op het opzetten en formaliseren van een informatieveiligheidscel die de 
verantwoordelijkheid heeft  
 
7.4.3.2. Corona-pandemie 
Veel onverwachte maar niettemin terechte, interessante en uitdagende vragen van de 
gemeenten en OCMW’s over wat de GDPR/AVG mogelijk maakt dan wel tegenhoudt bij 
pandemiebestrijding. De besturen hebben op korte tijd veel keuzes moeten maken en 
beslissingen moeten nemen. Hun conclusies hebben vaak een grote impact en zijn ingrijpend 
voor het gevoel van privacy van de inwoners van gemeenten.  
 
Aanvankelijk was het creatief zoeken naar mogelijke oplossingen om tijdens de lockdown de 
hulpbehoevende mensen te contacteren. Vervolgens verschoof de aandacht ook de verdere 
beveiliging van werken van op afstand en nieuwe afspraken rond VPN, videovergaderen en de 
computer gebruiken terwijl de kinderen thuisbleven. De nadruk op gegevensbescherming bij 
telewerken zal niet verdwijnen, waarschijnlijk wordt er opnieuw vaker op kantoor gewerkt maar 
de beveiliging voor thuiswerk zal zeker op het nieuwe, hogere, niveau moeten blijven.  
 
In het najaar kwamen er meer vragen over controle op quarantaine, hulp aan mensen in zo’n 
opgelegd isolement en contacttracing door de eerstelijnszones. Er werden steeds meer 
persoonsgegevens verwerkt en zowel GBA (Gegevensbechermingsautoriteit) als VTC (Vlaamse 
Toezichtcommissie) kwamen tussen met adviezen om zowel de gegevens zelf als de privacy te 
beschermen. Er werden heel veel protocollen opgesteld om de concrete gegevensuitwisseling 
in technische en organisatorische afspraken vast te leggen… 

 
Figuur 31: Cartoon informatieveiligheid 
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7.4.3.1. GDPR 
In mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) of 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in voege. 
Deze wetgeving bracht extra verplichtingen op vlak van 
informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens met zich 
mee. In 2020 werd verder geïnvesteerd in het bereiken van 
conformiteit met de GDPR in de aangesloten lokale besturen. 
 
7.4.3.2. Sensibilisering 
Interleuven zet ook sterk in op bewustmaking. Er wordt maandelijks een sensibiliseringsmail 
bezorgd aan medewerkers van de besturen. 

 
Figuur 33: Cartoon sensibilisering 

7.4.3.1. Opvolging informatieveiligheid in de IVC 
De evolutie van de maatregelen uit het informatieveiligheidsplan wordt continu opgevolgd en 
eventueel bijgestuurd. In het kader van nieuwe projecten of grote veranderingen aan bestaande 
werkwijzen worden er bijkomende adviezen en beveiligingsmaatregelen opgesteld. Die 
aanpassingen worden voorgesteld tijdens het overleg in de informatieveiligheidscel (IVC) 
Ook naar aanleiding van nieuwe wetgeving (bv. camerawet, ministeriële besluiten rond 
epidemiebestrijding) worden de nodige actiepunten geformuleerd. 
 
Daarnaast wordt erop toegezien dat belangrijke wederkerende maatregelen rond 
informatieveiligheid niet uit het oog worden verloren (bv. review toegangsbeheer, steekproef 
controle audit logs, …). Ook dit is een verantwoordleijkheid binnen het IVC. 
 
  

Figuur 32: Logo GDPR 
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7.4.4. Smart Cities 

Op de Beheerraad van het Wetenschapspark 
Arenberg werd in het najaar de ambitie 
uitgesproken om de graad van innovatie in 
het Park op een flink hoger niveau te tillen 
en daar ook de middelen voor te gaan 
voorzien. Dit is echt een ‘must’ want laten 
we eerlijk zijn, een Wetenschapspark met 
vandaag nauwelijks oplaadinfrastructuur 
voor elektrische wagens komt erg 
ongeloofwaardig over en dit zeker wanneer 
je als Stad Leuven de innovatieprijs 2020 in 
de wacht hebt gesleept. 
 
Interleuven was dan ook graag ‘host’ als 
belangrijke actor in het realiseren van de ‘Burgemeestersconvenant’ voor de eerste demo van 
de Digital Pole met de er aan gekoppelde satelliet oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens. 
De nieuwe ambities van het Wetenschapspark sluiten naadloos aan bij de doelstellingen die 
Interleuven op het nieuwe bedrijventerrein te Keiberg-Vossem zoekt te realiseren d.m.v. een 
door Vlaanderen ondersteund en gesubsidieerd SELFIE project. Het project speelt in op wat de 
kerninfrastructuur van de leefbare stad van morgen dient te worden. 
 
Maar er is meer, niet enkel het niveau van innovatie moet de volgende jaren flink worden 
uitgebreid maar de actoren op het Park moeten ook meer gaan samenwerken om 
gemeenschappelijke oplossingen aan te dragen om deze innovaties, onder meer op het vlak 
van de energietransitie, mogelijk te maken. De KU Leuven zal in 2021 een directeur voor het 
Park aanstellen om al deze vernieuwing in goede banen te leiden. 
 
Het is een samenwerking van verschillende Vlaamse KMO’s die deze ambitie vorm wenst te 
geven. Het project wordt door Vlaanderen gesubsidieerd en ondersteund. Het unieke van dit 
project is de combinatie van vernieuwende oplaadinfrastructuur d.m.v. pop-up paaltjes en 
toepassingen op vlak van 5G infrastructuur.  
 
Als infrastructuur bouwer wenst Interleuven zoals aangegeven in haar beleidsplan op vlak van 
deze smart city ontwikkelingen een belangrijke rol te spelen naar de toekomst toe, zij het door 
deze innovaties mede te faciliteren, zij het door zelf daar een voortrekkersrol als publiek bedrijf 
in te gaan spelen en dit niet enkel in een stedelijke context, maar ook op bedrijventerreinen en 
in de door Vlaanderen uit te rollen ‘Hoppinpunten’. 
 
  

Figuur 34: Digital Citypole Project 
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7.5. Gebouwen en infrastructuur 
Contactpersoon: Mark Van Heirbeeck - 016 28 42 25 
 
Een multidisciplinair team bestaande uit architecten, ingenieurs en projectmedewerkers met 
jarenlange ervaring zet zich in voor het ontwerpen van gebouwen en wegenis van kleine, 
middelgrote tot grote schaal. Zowel vennoten van Interleuven als privé-investeerders op onze 
bedrijventerreinen kunnen een beroep doen voor het ontwerp van een openbaar gebouw, 
bedrijfsgebouw of infrastructuurproject. Het team wordt eveneens ingeschakeld bij de realisatie 
van eigen projecten - zowel woonprojecten als bedrijventerreinen - van Interleuven. 
 
Het hele bouwproces wordt van A tot Z begeleid: vanaf het opmaken en bespreken van de 
eerste ontwerpschetsen, het opstellen van aanbestedingsdossiers en het administratief, 
financieel en technisch opvolgen en coördineren van de werken, tot eventueel het permanent 
toezicht op de werken. Zowel tijdens de ontwerp- als uitvoeringsfase kan veiligheidscoördinatie 
worden uitgevoerd, en sinds kort worden ook sloopopvolgingsplannen opgemaakt voor 
gebouwen en voor wegen.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten van 2020. Het betreft nieuwe 
opdrachten, projecten in ontwerp bij onze studiedienst en projecten in uitvoering.  
 
7.5.1. Projecten voor vennoten – Gebouwen 

7.5.1.1. Appartementen 
• Renovatie serviceflats OCMW Lubbeek naar assistentiewoningen 

 
7.5.1.2. Scholen 

• Ontwerp nieuwbouw school Pellenberg Kasteel De Maurissens 
• Ontwerp uitbreiding school De Polder Hoegaarden 
• Ontwerp Huis van het Kind Rotselaar 
• Uitvoering renovatie sanitair gemeenteschool Wezemaal (Rotselaar) 

 
7.5.1.3. Gemeentehuis 

• Ontwerp herinrichting gemeentehuis Linter 
 
7.5.1.4. Restauraties 

• Ontwerp restauratiewerken Lakenhalle Zoutleeuw 
 
7.5.1.5. Sporthal 

• Ontwerp vrijetijdscentrum Baal 
 
7.5.1.6. Andere projecten 

• Opmaak haalbaarheidsstudie gemeenteloods Zoutleeuw 
• Ontwerp herinrichting gemeenteloods Tremelo 
• Ontwerp renovatie en uitbreiding brasserie Parkheide Tremelo 
• Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg (Lubbeek) 
• Renovatiedossier elektriciteit gemeenteschool Bekkevoort 
• Voorstel instandhoudingswerken Heksenkot Zoutleeuw 
• Renovatiedossier sportvloer sporthal Zoutleeuw 
• Vernieuwen liften sportkanties VK Linden en SMS Lubbeek 
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Figuur 35: School Pellenberg Kasteel De Maurissens 

 

 
Figuur 36: Huis van het Kind Rotselaar 

 

 
Figuur 37: Herinrichting gemeentehuis Linter 
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Figuur 38: Renovatie en uitbreiding brasserie Parkheide Tremelo 

 

 
Figuur 39: Uitbreiding gezinsvervangend tehuis Alvinnenberg 

 

 
Figuur 40: Verzamelgebouw technieken Vossem 
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7.5.2. Projecten voor vennoten - Infrastructuur 

7.5.2.1. Fietspaden en fietssnelwegen 
• Ontwerp fietspad langs de Tiensesteenweg en Opvelpsestraat in Bierbeek 
• Ontwerp fietssnelweg Leuven – Bierbeek – Boutersem 
• Ontwerp fietspad langs de Goetsenhovensestraat in Hoegaarden 
• Ontwerp fietspad langs de Kleine Heidestraat in Boutersem 
• Ontwerp fietspad Tiensesteenweg in Bierbeek 
• Ontwerp fietspad Hellichtstraat, Langestraat en Steenweg op Nieuwrode in Rotselaar 
• Uitvoering fietssnelweg in Rotselaar 

 
7.5.2.2. Rioleringswerken 

• Ontwerp rioleringswerken Doornstraat in Hoegaarden 
• Ontwerp rioleringswerken Nerm in Hoegaarden 
• Ontwerp rioleringswerken Kleine Steenweg en Processieweg in Begijnendijk 
• Ontwerp rioleringswerken Lovenjoelstraat in Bierbeek 

 
7.5.2.3. Vernieuwing wegenis 

• Ontwerp heraanleg Torenhoflaan en Heirbaan in Rotselaar 
• Heraanleg parking gemeentehuis in Kortenaken 

 
7.5.2.4. Recyclageparken 

• Ontwerp recyclagepark Leuven 
 
7.5.2.5. Andere projecten 

• Ontwerp en uitvoering van onderhoudswerken aan infrastructuurprojecten in Rotselaar, 
Zoutleeuw, Begijnendijk en Linter 

• Ontwerp onderhoudswerken aan infrastructuurprojecten in Tienen 
• Ontwerp herinrichting toegang school in Haasrode 
• Ontwerp kunstgrasvelden in Lubbeek en Linden 
• Ontwerp Geteterrassen en Grote Markt in Zoutleeuw 
• Ontwerp inrichting park De Kouter in Oud-Heverlee 
• Ontwerp mobipunten in Werchter, Linden en Landen 
• Erosiebestrijdingswerken in Outgaarden (Hoegaarden) 
• Onthardingsproject Lijsterstraat in Oud-Heverlee 
• Omgevingsaanvraag voor het kappen van bomen Leeuwerstraat in Zoutleeuw 
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7.5.3. Projecten voor diverse opdrachtgevers – Gebouwen 

7.5.3.1. Politiezone Landen 
• Ontwerp inrichting politiekantoor in Landen 
• Uitvoering inrichting politiekantoor in Zoutleeuw 

 
7.5.3.2. Politiezone VODI 

• Voorstudie politiegebouw in Tervuren 
 
7.5.3.3. Bedrijventerreinen 

• Ontwerp magazijnruimte D’Lis in Diest 
 
7.5.3.4. Alvinnenberg 

• Ontwerp uitbreiding gezinsvervangend tehuis 
• Vernieuwen lift gezinsvervangend tehuis 

 
7.5.4. Projecten voor diverse opdrachtgevers – Infrastructuur 

7.5.4.1. EcoWerf 
• Ontwerp recyclageparken in Begijnendijk en Kortenaken 
• Ontwerp voor uitbreiding recyclagepark in Keerbergen 
• Ontwerp kitchenette in administratief gebouw 
• Uitvoering masterplan voor de site van EcoWerf in Leuven 
• Uitvoering parking en toegansweg op de site van EcoWerf 
• Uitvoering renovatie spanten GFT en narijping 

 
7.5.5. Projecten voor Interleuven 

7.5.5.1. Projectontwikkeling bedrijventerreinen en gebouwen 
• Ontwerp bedrijventerrein LEWA in Zoutleeuw 
• Ontwerp uitbreiding bedrijventerrein Assent in Bekkevoort 
• Ontwerp heraanleg wegenis bedrijventerrein Nieuwland in Aarschot 
• Ontwerp renovatie bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Nieuwland in Aarschot 
• Ontwerp verzamelgebouw technieken in Vossem 
• Ontwerp DC gebouw in Vossem 
• Uitvoering bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren 

 
7.5.5.2. Intergemeentelijk trainingscentrum 

• Uitvoering van intergemeentelijk trainingscentrum (schietstand, dojo-faciliteit, tactische 
ruimte) in Goetsenhoven 
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Figuur 41: Intergemeentelijk Trainingscentrum Goetsenhoven 

 

 
Figuur 42: Renovatie bedrijfsgebouw Aarschot 

 

 
Figuur 43: Voorstudie politiegebouw Tervuren 
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Figuur 44: Ontwerpvoorstel heraanleg Grote Markt Zoutleeuw 

 
Figuur 45: Recyclagepark Begijnendijk 
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7.6. Bestuurlijke werking 
 
7.6.1. Gemeenschappelijke preventiedienst 

Contactpersoon: Guy Vanweser - 016 28 42 09 
 
Op 25 maart 2020 heeft de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GD-PBW) een nieuw KB 
(HUA/30722/S/GDSC431) gekregen waarbij aan Interleuven vergund wordt om een GD-PBW 
op te richten voor de aangesloten besturen. 
 
In 2020 maakten 27 gemeentebesturen, 27 OCMW’s, 9 politiezones, de Hulpverleningszone 
Oost Vlaams-Brabant, IGO, EcoWerf, STORZO, HaBoBib, SVK WoonregT en Interleuven gebruik 
van de deskundigheid van de gemeenschappelijke preventiedienst. De aangesloten 70 besturen 
vertegenwoordigden in totaal 8075 werknemers (incl. vrijwilligers Hulpverleningszone Oost 
Vlaams-Brabant). 
 
7.6.1.1. Takenpakket 
De GD-PBW adviseert de lokale openbare besturen (werkgevers), leidinggevenden en hun 
werknemers inzake het welzijnsbeleid (preventie van arbeidsrisico’s). Deze onafhankelijke 
objectieve adviezen moeten het welzijn en de arbeidsveiligheid op de werkvloer naar een hoger 
niveau brengen.  
 

 
Figuur 46: Vijfdaagse PBW-opleiding 
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De ondersteuning door de GD-PBW is veelzijdig en kan volgende vormen aannemen: 
• Ondersteuning bieden bij het invoeren en het op punt stellen van veiligheidssystemen, 

-procedures en –instructies, vorm geven aan het Globaal Preventieplan PBW en het 
jaarlijks actieplan PBW. De meeste tijdsbesteding ging in 2020 naar de doorstart of 
heropstart van alle verschillende gemeentelijke diensten zoals scholen, woonzorgcentra, 
bibliotheek, zwembaden, gemeentehuizen of anderen, omwille van de coronapandemie. 

• Sensibiliseren: veiligheidsonthaal van nieuwe werknemers, de leidinggevende en de 
werknemers bewust maken van gevaren op de werkvloer en de risico-inschatting, het 
correct gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, het correct gebruik van 
brandbestrijdingsmiddelen aanleren, ondersteuning bieden bij het opstellen en 
inoefenen van noodprocedures, organisatie van eerste hulp of andere. In 2020 werd 
vanuit ons actieplan PBW een PBW-opleiding (vijfdaagse) georganiseerd voor de 
plaatselijke contactpersonen PBW en leidinggevenden. In totaal waren er 35 
inschrijvingen en om het aantal fysieke aanwezigen te beperken werden er twee sessies 
georganiseerd. Omwille van de ontwikkelingen in verband met de coronapandemie werd 
de opleiding tijdelijk on-hold gezet. Van zodra de maatregelen het opnieuw toelaten, 
zullen deze opleidingen verder gezet worden. 

• Permanente opvolging: arbeidsplaatsen en werkposten regelmatig bezocht, 
arbeidsmiddelen, werkmethodes en –omstandigheden worden grondig onder de loep 
genomen. 

• Aankoopbeleid: voor nieuwe arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
collectieve beschermingsmiddelen worden de nodige veiligheidsaspecten kritisch 
bekeken (bijlage aan bestelbon met veiligheidseisen), werkinstructies op punt stellen. 

• Bouwadvies: voor nieuwbouw of verbouwingen worden de (ontwerp)plannen en 
lastenboeken gescreend in functie van de relevante veiligheidswetgeving(en). 

• Opstellen van periodieke verslagen PBW, jaarverslag PBW en organiseren van een 
jaarlijkse rondgang PBW. 

• Onderzoeken van arbeidsongevallen om de gepaste voorzorgsmaatregelen te kunnen 
voorstellen. Opvolging met statistieken. 

 
In 2020 werd veel aandacht en tijd besteed aan de doorstart of heropstart van de verschillende 
verschillende diensten van de besturen. De GD-PBW hielp o.a. bij de heropstart van 65 
gemeentescholen (kleuter-, lagere en secundaire scholen). De exit uit de lockdown voor scholen 
was een lang en gefaseerd pad, daarom stelde het Departement Onderwijs en Vorming een 
uitgebreid draaiboek op. Centraal stond een veilige heropstart, met sterke focus op social 
distancing en hygiëne.  
 
De preventieadviseur had de cruciale taak om de gezondheid en veiligheid van 
onderwijsprofessionals en leerlingen op de eerste plaats te zetten. De lokale risicoanalyse was 
hierbij het vertrekpunt. Om alles in goede banen te leiden en haalbaar te maken voor de 
verschillende schooldirecties, ontwikkelde de GD-PBW controlelijsten en tabellen als basis voor 
de verplichte risicoanalyse. De draaiboeken voor heropstart van de verschillende diensten rezen 
als paddenstoelen uit de grond. Zo hielp de GD-PBW bij de door- of heropstart van o.a. 
woonzorgcentra, bibliotheken, zwembaden, culturele centra, … 
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7.6.1.2. Arbeidsongevallen 
De gemeenschappelijke preventiedienst werd opgericht in 1991. Een overzicht van de 
arbeidsongevallen leert dat er in 2020 een daling was van de frequentie (aantal 
arbeidsongevallen met werkverlet) en ernst (aantal verletdagen) van de arbeidsongevallen ten 
opzichte van 2019. Deze daling kwam er onder meer omwille van de coronapandemie. De 
inspanningen om arbeidsongevallen te voorkomen is een continu proces waarbij preventief 
handelen en opvolging van voorzorgsmaatregelen erg belangrijk zijn. 
 
7.6.1.2.1. Frequentie 

 
Tabel 4: Frequentiegraad arbeidsongevallen 1991-2020 

Frequentiegraad (Fg) =  aantal ongevallen x 1.000.000 
    aantal uren blootstelling aan het risico 
 
 
7.6.1.2.2. Ernst 

 
Tabel 5: Ernstgraad arbeidsongevallen 1991-2020 

Ernstgraad (Eg) =  aantal kalenderdagen werkverlet x 1.000 
   aantal uren blootstelling aan het risico 
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7.6.2. Ondersteuning Noodplanambtenaar 

Contactpersoon: Jan Sempels - 016 28 42 54 
 
7.6.2.1. Wetgeving 
Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van 
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die 
een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. 
 

Op donderdag 12 maart 2020 kondigde de Nationale 
Veiligheidsraad de federale fase van het crisisbeheer af. Er 
werden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding 
van het Coronavirus te beperken. 
 
De overheden hebben maatregelen genomen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze 
maatregelen hebben een wettelijke basis gekregen in een aantal 
Ministeriële besluiten.  
 
Om de bevolking te begeleiden bij het juist toepassen en 

interpreteren van deze maatregelen zijn deze juridische documenten omgezet in een lijst met 
vragen en antwoorden.  
 
Ook werden er draaiboeken en sectorale richtlijnen uitgewerkt. 
 
7.6.2.2. Stand van zaken 
Verschillende maatregelen werden van kracht en hadden hun impact. Er wordt veel van de 
lokale besturen verwacht. 
 
De aangesloten gemeenten worden op maat bijgestaan in hun gemeentelijke veiligheidscel, bij 
het inventariseren en analyseren van risico’s, bij de opmaak van aanvullingen op het Algemeen 
Nood- en InterventiePlan (ANIP+) of Bijzonder Nood- en InterventiePlan (BNIP’s), bij de 
organisatie van oefeningen, door het geven van informatiesessies omtrent noodplanning of 
psychosociale hulpverlening bij noodsituaties. Het doel is nog steeds om dit zo optimaal 
mogelijk en liefst gemeenschappelijk te organiseren. Enkele gemeenten hebben hiervoor een 
intensere samenwerking. 
  

Figuur 47: Illustratie Covid-19 
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7.6.3. Regionale samenwerking 

7.6.3.1. Burgemeestersoverleg 
In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen in 
hoofde van hun burgemeester verschillende beleidskwesties die voor de ganse regio van belang 
zijn. Naast de stemgerechtigde burgemeesters van de 30 steden en gemeenten van het 
arrondissement worden de KU Leuven en de gedeputeerden van de regio bij dit overleg 
betrokken. Zij hebben een raadgevende stem. Andere actoren van het middenveld kunnen 
worden uitgenodigd op ad hoc basis in functie van de agendavorming. 
 
Het burgemeestersoverleg werd als een aparte structuur binnen Interleuven opgericht waarbij 
de intercommunale voor streekontwikkeling deze regionale werking faciliteert. 
 
In 2020 werd door de stuurgroep van het Burgemeestersoverleg een Regiopact voor de 
regionale samenwerking 2019-2024 opgemaakt en besproken in het Burgemeestersoverleg, 
waarna de burgemeesters het ter goedkeuring voorlegden aan hun respectievelijke 
gemeenteraad. De officiële ondertekening, welke zou plaatsvinden tijdens het 1ste tot ‘staten-
regionaal’ uitgebreide Burgemeestersoverleg van juni 2020, diende omwille van de Covid-19-
pandemie te worden uitgesteld tot een op vandaag nog altijd omwille van de pandemie nog te 
bepalen datum. 
 
Eveneens omwille van de Covid-19-pandemie kende het Burgemeestersoverleg een beperktere 
werking in 2020. De burgemeesters kwamen 2 keer ‘fysiek’ samen en 1 keer via MS Teams, 
waarbij volgende dossiers aan bod kwamen: 

• fysieke overleggen: 
o in februari 2020: ‘Strategische visie en businessplan KU Leuven met focus op de 

impact op de regio en de rol van de gemeenten’ (dhr. Luc Sels, rector KU 
Leuven). 

o in september 2020: ‘Nieuwe ontsluitingsweg regionaal bedrijventerrein Hambos’ 
(dhr. Steven Swiggers, burgemeester Haacht) en ‘Regionet Leuven, 
ambitiekader’. 

• overleg via MS Teams: 
o in november 2020: ‘Regiovorming, conceptnota Vlaamse regering’ en ‘Evolutie 

van de woonactoren naar per gemeente 1 woonmaatschappij’ (dhr. Kris Snijkers, 
algemeen directeur VVSG, dhr. Joris Deleenheer en dhr. Peter Hautekiet, 
stafmedewerkers VVSG). 

Deze naast natuurlijk telkens de voortgang van lopende dossiers, zoals:  
• versterkt streekbeleid – spitsregio Leuven (zie 7.6.3.2) 
• schietstand – trainingscentrum politie (zie 7.6.3.3) 
• mobiliteit: 

o Regionet (zie: 7.3.5.2) 
o Vervoerregio’s 

• kinderopvang en regionaal digitaal loket kinderopvang (zie 7.4.2) 
• langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel (zie 7.3.3.1) 
• netwerk regionale samenwerking VVSG – Vlinter 
• mobipunten en project ‘Maak een mobiPunt!’ (zie 7.3.5.1) 
• platform luchthavenregio Vlaams-Brabant 
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Het Burgemeestersoverleg in september 2020 vond plaats in het vanuit deze regionale 
samenwerking gerealiseerde politietrainingscentrum in Goetsenhoven, Tienen. 
 

 
Figuur 48: Burgemeestersoverleg september 2020 

 
In december 2020 vond, in navolging van de bespreking inzake de evolutie van de woonactoren 
naar per gemeente 1 woonmaatschappij een extra Burgemeestersoverleg plaats. Opnieuw 
omwille van de Covid-19-pandemie kwamen specifiek daaromtrent de burgemeesters samen 
met de voorzitters van de sociale huisvestingsmaatschappijen en van de sociale 
verhuurkantoren, werkzaam in onze regio.  
 
7.6.3.2. Versterkt streekbeleid – Spitsregio Leuven 
De Taskforce Spitsregio Leuven is een partnerschap van steden en gemeenten, 
vertegenwoordigers van vakbonden, werkgeversorganisaties, provincie en deskundigen en 
ging, als ESF-project Versterkt Streekbeleid van de Vlaamse overheid van start in 2016. Eind 
2020 werden deze projectwerking inzake Versterkt Streekbeleid door Vlaanderen stopgezet. 
 
Deze taskforce bereidde het binnen het burgemeestersoverleg Oost-Brabant gevoerde 
sociaaleconomisch streekbeleid voor. De terugkoppeling gebeurde tijdens de vergaderingen van 
het burgemeestersoverleg. Daarbij werd een stand van zaken van de binnen de taskforce 
lopende acties en projecten overlopen. De taskforce, die op regelmatige basis samenkwam, 
vergaderde in 2020 omwille van de Covid-19-pandemie slechts 2 keer, met name in juni en 
september.  
 
Vanaf 2021 wordt de Taskforce Spitsregio Leuven, in een samenwerking Provincie Vlaams-
Brabant – Interleuven, voortgezet als een werkgroep ‘werk en economie’ van het 
Burgemeestersoverleg. Zij wordt gecoördineerd door een streekbeleidsmedewerker van de 
provincie Vlaams-Brabant. 
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7.6.3.3. Trainingscentrum Goetsenhoven 
Contactpersoon: Joël Vanstechelman - 016 36 05 10 
 
Het nieuwe politietrainingscentrum in Goetsenhoven (Tienen) is in gebruik genomen door de 
verschillende politiezones uit de regio op 1 september 2020, rekening houdend met de Covid-
19-afspraken. Het politietrainingscentrum kwam er op vraag van het Burgemeestersoverleg 
Oost-Brabant. 
 
In de zomer van 2013 kwam dit de eerste keer op de agenda naar aanleiding van de te kleine 
en verouderde schietstand in Leuven in de gebouwen van EcoWerf. Interleuven heeft toen de 
opdracht gekregen om dit dossier te onderzoeken en uit te werken. In 2016 werd dan de 
beslissingen genomen om te opteren voor een gloednieuw politietrainingscomplex op de 
vroegere militaire site in Goetsenhoven. De verwerving van de noodzakelijke gronden is daarop 
gestart en de afdeling Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven begon met het uittekenen 
van de eerste ontwerpen.  
 
Midden 2018 werden alle nodige vergunningen bekomen en werd de aanbesteding gelanceerd. 
De werken gingen van start in januari 2019 en zijn, ondanks enkele vertragingen door de 
coronapandemie, afgewerkt in augustus 2020. De kostprijs van het nieuwe gebouw bedraagt 
circa 6.000.000 euro (inclusief BTW en kosten voor de verwerving van de gronden). 
 
De site is opgedeelde in drie verschillende compartimenten waar de volgende trainingen kunnen 
plaatsvinden: 

• Vuurwapentraining in een grote en kleine schietstand 
• Niet-vuurwapentraining in een dojo (klemtechnieken en werken met de wapenstok) 
• TTI-training in een moduleerbare ruimte (tactische oefeningen, doorzoeken van 

gebouwen, controle personen en voertuigen,…)  
 
In het trainingscentrum kunnen alle aspecten van de geweldbeheersing voor de politiemensen, 
zoals wettelijk bepaald en verplicht in België, geoefend worden. Dat alles volledig conform de 
nieuwste richtlijnen en onder de begeleiding van professionele monitoren. Door Covid-19 
worden voorlopig nog niet alle technieken geoefend en wordt de focus voornamelijk gelegd op 
de vuurwapentraining. 
 
Tot op heden hebben bijna alle politiezones uit het arrondissement Leuven toegezegd, alsook 
meerdere Waalse politiezones, een politiezone uit het arrondissement Halle-Vilvoorde en een 
afdeling van defensie. De trainingen gingen van start op 1 september 2020. Er zijn momenteel 
nog gesprekken gaande met andere officiële overheidsinstanties in België die ruime interesse 
hebben voor dit modernste politietrainingscentrum in België.  
 
Er was wel degelijk nood aan een nieuw trainingscentrum waar alle aspecten van 
geweldbeheersing voor de politiemensen - zoals wettelijk bepaald en verplicht voor elke 
politieagent in België - geoefend kunnen worden. De terreuraanslagen in ons land en ook de 
verhoogde terreurwaakzaamheid hebben aangetoond dat een professionele opleiding en 
samenwerking tussen de verschillende politiekorpsen een must zijn om de veiligheid van de 
burger te kunnen garanderen. 
 
Analyse van arbeidsongevallen van de politie leert ons ook dat agressie van de burgers steeds 
meer en meer als hoofdoorzaak kan worden aangeduid en dat een degelijke continue opleiding 
van de politie noodzakelijk is.  
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Figuur 49: Bezoek burgemeesters aan IT Goetsenhoven 

7.6.4. Vastgoed 

Contactpersoon: Laurence Poleunis - 016 28 42 13 
 
7.6.4.1. Administratieve akten 
Op vraag van de gemeentevennoten kreeg Interleuven ook in 2020 de opdracht voor het 
opstellen van administratieve akten waarbij de burgemeester optreedt als instrumenterende 
ambtenaar en de dienst vastgoed het volledig administratief dossier samenstelt. In 2020 
maakte de gemeente Bertem gebruik van deze dienstverlening. 
 
7.6.4.2. Aankopen in naam en voor rekening van gemeenten 
Op vraag van haar gemeentevennoten verwerft Interleuven in naam van en voor rekening van 
de gemeenten onroerende eigendommen. De medewerkers van de dienst vastgoed stellen 
daarbij het volledige administratieve dossier samen, vragen de nodige schattingsverslagen aan, 
voeren de besprekingen en onderhandelingen met de betrokken gemeente en eigenaars, 
bereiden de vereiste gemeentelijke beslissingsdocumenten voor, stellen de administratieve 
akten op of bespreken het dossier met het door de betrokken gemeente aangeduide 
notariskantoor. 
 
Voor de gemeente Geetbets werd aan een dergelijke dossier gewerkt in 2020.  
 
7.6.4.2.1. Algemeen 

• Van de 2437 vergunde kavels; die een totale verkavelde oppervlakte van 205,3 ha 
vertegenwoordigen, werden er sinds het ontstaan van Interleuven tot 31 
december 2020 in totaal 2.403 toegewezen. 

• Er was geen koper die zijn woonverplichting in 2020 niet kon naleven. 
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7.6.5. Vlinter 

Elf Vlaamse streekintercommunales 
onderschreven begin december 2005 een 
wederzijds engagement tot deelname aan 
de koepelstructuur Vlinter. Vlinter staat 
voor ‘Vlaamse intercommunales voor 
Streekontwikkeling’. Zij werden daarbij 
geïnspireerd door het goede voorbeeld van 

INTERAFVAL, de koepelstructuur van de afvalintercommunales. De koepelorganisatie komt op 
voor de belangen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun aangesloten 
leden, specifiek wat betreft de thematiek van streekontwikkeling in Vlaanderen en in de 
betrokken regio’s.  
 
De streekintercommunales zijn bij uitstek het instrument van de lokale besturen voor de 
economische, sociale, ecologische en culturele ontwikkeling van de regio’s waarvoor ze werken. 
Ze werken daarbij in opdracht van en worden aangestuurd door de lokale besturen. Zij vervullen 
hun taak op een geïntegreerde en duurzame wijze en spelen een voortrekkersrol op het vlak 
van vernieuwende overheidsprojecten. 
 
Interleuven speelt een actieve rol in de Vlinter-werkgroepen bedrijvigheid, GIS, milieu en 
ruimtelijke ordening/wonen. Begin 2019 werd er ook een Vlinter werkgroep communicatie 
opgericht. De communicatiemedewerkers van de verschillende streekintercommunales kwamen 
in 2019 al 3 keer samen. 
 
 

Figuur 50: Logo Vlinter 
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