
Aan het college van burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven 

Professor Roger Van Overstraetenplein, 1 

3000 Leuven 

Vzw Sint-Maarten Wilsele Albert Woutersstraat, 28 3012 Wilsele 

28 mei 2018 

Betreft: Bezwaarschrift tegen afbraak- en verkavelingsaanvraag leegstaand schoolgebouw op 
perceel te Natuurvriendenlaan 6, 3012 Wilsele, OMV-referentie 2018043624 - Afdeling 6, sectie D, 
nrs 328E3 


Ontvankelijkheid: gelet op de periode van het openbaar onderzoek van 3 mei 2018 tot en met 1 
juni 2018, is dit bezwaar, ingediend op 31 mei 2018, tijdig ingediend.


Geachte heer/mevrouw, 
Omtrent de mogelijke afbraak, verkaveling en bebouwing van het perceel zouden wij de volgende 
bezwaren willen indienen:

 

1. Woondensiteit, -kwaliteit en de creatie van open zones  

Het is zeer de vraag of de erg dense woonomgeving nabij het centrum van Wilsele-dorp een extra 
woonproject behoeft, zeker met in het achterhoofd de renovatie van sociale wijk Schorenshof. Nu 
ook de randen van Wilsele-dorp volgebouwd worden (zie verkavelingen aan de Herentsesteenweg 
en de nieuwbouw aan Roeselbergdal) is er meer dan ooit nood aan de creatie van meer open 
ruimte om de woonkwaliteit in het dorp te verbeteren. Zelfs al is die ruimte beperkt. Gezien de 
trend van jonge gezinnen die vluchten uit de binnenstad naar de randgemeenten, is het wenselijk 
om grote woonoppervlakken in Wilsele om te vormen tot betaalbare woningen op maat. De 
geplande verkaveling gaat hier lijnrecht tegenin met de creatie van een nieuwe vrijstaande woning 
en twee halfopen woningen. Al deze woningen hebben een bovengemiddelde bouwoppervlakte.

 

2. Verkeersveiligheid en parkeeroverlast  

De bijkomende nieuwbouw brengt extra auto’s met zich mee, die een plek op een eventuele oprit 
of de straat innemen. Men kan zich voorstellen dat het extra verkeer van op de opritten de 
verkeersveiligheid in de Natuurvriendenlaan niet ten goede komt. Op een plek waar elke zondag 
minstens 200 kinderen met de fiets naar de scouts komen, zijn extra voertuigen en gevaarlijke 
situaties zoals een extra oprit naast onze doorgang absoluut te vermijden. In het belang van de 
veiligheid van al onze leden, zetten we in op verplaatsingen met de fiets. Meer auto’s betekenen 
verminderde veiligheid, wat een aanleiding is voor het nemen van de auto omdat de 
scoutsomgeving te gevaarlijk is. Zo komen we in een neerwaartse spiraal terecht. 

Een bijkomend probleem is het tekort aan parkeerplaatsen. Momenteel zijn er zo’n 8 plaatsen 
voor het schoolgebouw. Indien de woningen er komen met hun eigen oprit of indien ze op straat 
parkeren, worden al deze plaatsen onbeschikbaar. ’s Zondags of tijdens grote evenementen is er 
al nauwelijks plaats in de straat en wordt er in nabije straten geparkeerd. Een verdere 
vermindering van de parkeermogelijkheden zorgt voor parkeeroverlast in de rest van het dorp. 
Ook in het kader van onze groeiende inzet van een van de enige polyvalente zalen in Wilsele-dorp, 
de Scoutszolder, voor familiefeesten, communies, tentoonstellingen, als ontmoetingsruimte, als 
vergaderruimte en voor onze eigen dorpsgerichte activiteiten, is het gewenst dat ze vlot 
bereikbaar is en blijft. De ontwikkeling van deze zaal is afhankelijk van de mogelijkheid tot 
kwaliteitsvolle uitbating ervan. Verdere uitbouw van onze activiteiten die het dorp trachten te 
verbinden, in samenwerking met buurtcomité 3012WD, geeft de gewenste kernversterking. 


3. Overlast en geluidshinder  

De werking van onze scouts op zondag en de talrijke evenementen er rond veroorzaken dikwijls 
wel wat lawaai. Jeugd heeft nu eenmaal een plek nodig om zich uit te leven. Woningen bouwen 
pal naast een scoutslokaal, is in die zin geen goede beslissing. We kunnen alleen maar 
voorspellen dat de woonkwaliteit suboptimaal zal zijn, hoe stil en rustig we het ook willen houden 
met de scouts. Over het algemeen hebben we een goede verstandhouding met onze buren, 
waarmee we ook een onderlinge overeenkomst hebben, vastgelegd in een politiereglement. 
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Desondanks wordt er nog af en toe melding gemaakt van geluidsoverlast. Dat is niet bevorderlijk 
voor de woonkwaliteit van de buren, noch voor de kwaliteit van onze werking. 


4. Brandveiligheid  

Zoals te vinden in de verkavelingsaanvraag is de weg op perceel 3 van de geplande verkaveling 
opgenomen in een erfdienstbaarheidsovereenkomst tussen onze vzw en de eigenaars van het 
perceel. Dit is nodig om voertuigen toegang te geven tot het terrein. Recent lieten wij een 
brandveiligheidsonderzoek uitvoeren op onze lokalen om de nodige aanpassingen te doen. In het 
verslag stond de verbreding van de toegangsweg van de huidige 3 meter naar 4 meter als een 
toekomstig uit te voeren actie. Dit om brandweer en hulpdiensten toegang te geven tot het terrein. 
Verkaveling van het perceel zou dit hypothekeren. Bij omvorming van het perceel tot open ruimte 
zou dit wel mogelijk zijn in overleg met Stad Leuven. In het kader van de brandveiligheid en dus 
ook de veiligheid van onze leden is een verkaveling nadelig. 


5. Uitbereiding jeugdwerk  

In het werkingsjaar 2010-2011 telde onze scoutsgroep 172 leden. Dit aantal is sterk gegroeid tot 
249 leden in 2017-2018. Dat is een stijging van maar liefst 44%. We verwachten dat deze tendens 
aanhoudt, gezien de populariteit van de scouts en onze inspanningen om leden aan te trekken. Tel 
daarbij de toestroom van nieuwe jonge gezinnen wanneer de Schorenshof-site terug opengesteld 
wordt en we komen plaats tekort. Het belang van voldoende plaatsen om de jongeren uit de 
sociale woonwijk aan te trekken valt niet te onderschatten. Momenteel is ons terrein te klein om al 
onze leden plaats te bieden. Daarom wijken we met plezier uit naar de pleintjes in de buurt 
(Hagelandplein, Schorenshof, René Verbeek plein). Desondanks zijn we gezien de sterke groei 
verplicht om uit te kijken naar extra plaats. Regelmatig wordt de oude speelplaats van de school 
reeds gebruikt. Eventueel zou dit permanente extra speelruimte kunnen worden. 


6. Historisch gebruik  

Historisch gezien is de Savio-site, samen met de lokalen en de groene ruimte van de 
scoutslokalen steeds voor sociale doeleinden gebruikt geweest. Het terrein is dan ook in handen 
van de vzw ‘Parochiale werken van het gewest Leuven’, dewelke een sociale, verbindende rol zou 
moeten spelen in de maatschappij en dat ook zelf te kennen heeft gegeven bij monde van 
voorzitter dhr Dirk De Gendt. Zij zou moeten staan voor verbintenis, eerder dan beogen van 
geldwinst. We stellen ons dan ook vragen bij de beslissingen die ze maakt in dit dossier. Naar ons 
begrip is er een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de deken (De Gendt) en stad Leuven 
voor de toekomstige verkoop van de site. Echter, nu is de eerste daarnaast ook in overleg gegaan 
met een immobiliënkantoor om de site te verkavelen. Zonder aarzelen wordt hier een hogere 
verkoopprijs boven de sociale functie voor het dorp, voor de scouts geplaatst. Wij stappen graag 
mee in het verhaal van een sociale invulling. We kunnen de beslissing van de deken dan ook niet 
begrijpen. 


7. Procedurefouten  

In de erfdienstbaarheidsovereenkomst staat een duidelijk plan die de grenzen van de 
toegangsweg aanduiden. Op de verkavelingsaanvraag is enkel rekening gehouden met een weg 
met een breedte van 3 meter. Dit is niet in overeenstemming met de erfdienstbaarheid en daarom 
een schending van het contract. Enkel op basis hiervan zou de verkavelingsaanvraag nietig 
verklaard moeten worden. De erfdienstbaarheidsovereenkomst is immers afdwingbaar door 
derden en kan enkel door wederzijdse toestemming worden aangepast. Het contract kan u 
terugvinden in bijlage. Verder bestond de aanvraag uit de verkavelingsplannen maar ontbrak een 
correcte motivatienota en de verplichte aanduidingen op de plannen van de bestaande toestand 
van de plannen. Een terreinprofiel is niet aangeduid op de bestaande toestand en het terreinprofiel 
zelf is derhalve ook niet bijgevoegd. Verder ontbreekt de aanduiding op de plannen van welke 
gebouwen gesloopt zullen worden, de juiste afmetingen ervan als ook de bestemming van de 
(aanpalende) gronden en de gebouwen. In de motivatienota wordt gesproken over het scheppen 
van een nieuwe erfdienstbaarheid, maar zoals eerder aangehaald is er reeds duidelijk een 
bestaande aanwezig die niet wordt gerespecteerd.
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Door deze onvolledige informatie kan het dossier niet juist behandeld worden en vragen wij om de 
aanvraag niet goed te keuren. 


Conclusie 


De geplande inplanting is hoe dan ook de meest belastende voor zowel de omgeving (ruimtelijke 
ordening) als voor de inwonersgemeenschap van Wilsele-dorp. Daarnaast heeft ze ook een erg 
negatief effect op de werking van onze scoutsvereniging. Als een van de enige grote verenigingen 
in Wilsele-dorp, fungeert de scouts als een draaischijf om te zorgen voor spel, sport en sociale 
verbindingen en dat sinds 1921. 


In onze visie kan de site een open en toegankelijke plek worden, waar jeugd van de nabijgelegen 
school Bleydenberg aan zijn trekken komt qua ontspanning en sport. Dit in het verlengde van het 
scoutsterrein. Ook de scoutswerking zou graag gebruik maken van deze extra plaats. Op die 
manier gaan we sterker de toekomst in en kunnen we verder inclusief werken om het 
verenigingsleven in het dorp aan te wakkeren. 

Ten slotte, en niet het minst onbelangrijk, stellen wij dat gezien voorgenoemde argumenten, er 
onvoldoende materiaal is aangebracht in het dossier. Daarenboven wordt onze 
erfdienstbaarheidsovereenkomst geschonden. In het kader van degelijk bestuur achten wij het 
dan ook onmogelijk deze verkavelingsaanvraag goed te keuren. 


Concreet zouden we u willen vragen, de bovengenoemde argumenten indachtig, om: 

• De afbraak- en verkavelingsvergunning af te keuren.

• Ons verder op de hoogte te houden van ontwikkelingen in dit dossier. 


Met beleefde groeten, 

Quinten Wouters 

In naam van vzw Sint-Maarten Wilsele en namens de bewoners van Wilsele-dorp die deze brief 
onderschreven. 


Ondergetekende(n)  - zie bijlageblad – 

als lid van de scouts St-Maarten Wilsele

als aanpalende buren, wonende in de Albert Woutersstraat, Leopold Decouxlaan, Kapellenlaan,

als betrokken buurtbewoner van Wilsele-dorp.
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