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Tussen enerzijds
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, waarvoor optreedt

de heer Paul Van Grembergen, Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

en anderzijds
de stad Leuven, vertegenwoordigd door

de heer Louis Tobback, Burgemeester en de heer Gust Vriens, Secretaris,
hierna genoemd de Stad
wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. § 1. Onderhavige overeenkomst vindt zijn juridische grond in:
decreet van 22 maart 2002 (BS 7 mei 2002) houdende de ondersteuning van
1
stadsvemieuwingsprojecten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003
2003);
het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2002 (BS 19 november
subsidiëring van stadsvemieuwingsprojecten, gewijzigd bij
van
van 13 juni 2003 (BS 1 augustus 2003).

overeenkomst wordt afgesloten in uitvoering van:
de beslissing van de Vlaams regering van 7 februari 2003
de
voorlopige subsidiebedragen vastgesteld werden;
de beslissing van de Vlaamse regering van 30 januari 2004 tot
stadsvernieuwingsprojecten en de
vaststelling van de
project.

0CHJcH'LH'"

werkplaatsen tot woongebied". Deze subsidie wordt ten laste genomen van het
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven. Het subsidiebedrag
wordt gestort
091-0119596-24 van de stad met vennelding "Peter Geubels subsidie
stadsvernieuwingsproject
Werkplaatsen"
§2. Dit
bestaat
volgende delen:
voorbereidende urPrv,c•n bodemsanering en bouwrijp maken van het terrein
NMBS
en de Stad;
heraanleg en
van een
(Smidsestraat) door
bouwen van 70 sociale koopwoningen,
bijbehorende autobergplaatsen en
van
de bijbehorende infrastructuur door
Bouw- en Kredietmaatschappij voor het
(woningen en autobergplaatsen) en het Ministerie van
Vlaamse
gemeenschap, afdeling gesubsidieerde infrastructuur (wegen, riolering, openbaar groen);
bouwen van een appartementsgebouw aan
Smidsestraat door een nnve-ortaerm~mt~r
(appartementsgebouw) en de Stad Leuven (wegenis en riolering);
van een centrale openbare groenzone met bijbehorende
van de
gemeenschap, afdeling gesubsidieerde
van 140 à 160 woningen en maximum 3.400
autobergplaatsen en aanleg van de bijbehorende
en autobergplaatsen) en de Stad
C'TCU1CUI0>1'"n1P1

""""''''"'F> van

verbindingsweg tussen de Centrale Werkplaatsen en de Martelarenlaan
(toegang tot het station) als groenzone met voet- en fietspad, renovatie en van de
beschermde weegbrug met bijbehorend gebouw door de Stad.

De
totale kostprijs van het project is 81,267 miljoen euro. Het
van de
in
totale project bedraagt 13,736 miljoen euro. De subsidie zal
om het financieel aandeel van de stad mede te dragen.

Artikel 3. § 1. De Stad zal de definitieve selectie van de private partners en de
met
private
mede laten opvolgen door de cel Stedenbeleid van de
Binnenlandse Aangelegenheden.

ov<::re1~n~:orr1ste~n

van het project
met
om bij de
maakt zich
volgende aanbevelingen:
is het aangewezen verdere participatieve
Gezien de schaal en de impact van het
initiatieven op te zetten die het maatschappelijk draagvlak van de verschillende projectfasen
in het betreffende stadsdeel en bij diverse doelgroepen verstevigen.
Het project vereist een voortdurende kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling onder meer op het
vlak van de selectie van zeer goede
De voortrekkersrol
Leuven op
dit gebied speelde moet geconsolideerd en verder uitgebouwd worden. In dat verband stelt
de jury voor om de architectuurkwaliteit meer te beklemtonen de wedstrijdprocedure
(bekendmaking,
samenstelling van
of om de procedure van
Open Oproep
van de Vlaamse Bouwmeester te

Artikel 4. § 1. De subsidie wordt als volgt uitbetaald:
een eerste voorschot op de subsidie van 30% na
vastlegging;
een tweede voorschot op de subsidie van 30% wanneer uit de ingediende
blijkt dat
de stad 30% van haar aandeel, zijnde 121 miljoen euro, betaald heeft;
een derde voorschot op de subsidie van 30% wanneer uit de ingediende lU>..·L<U'-'" blijkt dat de
stad 60% van haar aandeel, zijnde
miljoen euro, betaald heeft;
het saldo van de subsidie watmeer uit de ingediende facturen blijkt dat
volledige
aandeel, zijnde 13,736 miljoen euro,
heeft.
controle ter plaatse door ambtenaren van de cel Stedenbeleid van
.LJH.LH'-''""'"'""'J'"' Aangelegenheden, zal de stad naast
courante ammll11S1Cratie\re
facturen een bijzonder klassement bijhouden met een
hebben op het
van de
in het

voor

Artikel 6. §I. Aan de hand van het verslag vermeld in voorgaand artikel zal vóór de uitbetaling
voorschot, het derde voorschot en het saldo van de subsidie het project
worden door de jury stadsvernieuwingsprojecten aangesteld door de Vlaamse

Bij
van het tweede voorschot en het derde voorschot kunnen nieuwe
aanvullende aanbevelingen geformuleerd worden die dezelfde status hebben
onder artikel 3 van deze overeenkomst.
Artikel 7. De Vlaamse Gemeenschap kan de uitbetaling van subsidies stn,nz,~ttt~n
terugvorderen indien:
wordt
ervan
stadsvernieuwingsproject of een wezenlijk
uitgevoerd;
het stadsvemieuwingsproject, ten opzichte van
aanvraagformulieren en het bijhorend dossier tm1dctmt~ntel
ondergaan die tot gevolg hebben dat
door
Vlaamse
onderbouwing van de subsidieverlening wezenlijk inboet aan
dien verstande dat deze wijzigingen
kunnen hebben
van het project, zoals hoedanigheid van
investeringsbedragen;
subsidieovereenkomst en
de stad niet te goeder trouw
de
de
opgelegde
inspraak en de
inlichtingen
haar
de stad nalaat of weigert aan de
en documenten omtrent het stadsvernieuwingsproject te bezorgen;
de stad, personen waarvoor zij instaat andere publieke of private partijen waarmee zij met
het oog op het stadsvernieuwingsproject contracteert of samenwerkt, zich het raam van
dat project schuldig maken aan he<Jm.g
lJJlU''""

Artikel 8. Ambtenaren van
cel Stedenbeleid van
Aangelegenheden kunnen bij de Stad controles uitvoeren met betrekking tot de behaalde
resultaten.

Artikel U. De volgende bijlagen horen bij deze overeenkomst:
Het aanvraagformulier van 26 augustus 2003;
De beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2003 houdende goedkeuring van het
aanvraagformulier en het project- en ontwikkelingsplan;
Het project- en ontwikkelingsplan met een bespreking van de samenwerking tussen de
diverse partners, een fiche per deelproject, een overzicht van de financiering en een overzicht
van de nodige vergunningen.
Opgemaakt
Elke

te Brussel op

(datum).

verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor

Stad

TOBBACK

Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

Paul
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VAN

SEPTEMBER
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GOEDKEURING
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van

2003,

tot een

de

moet

mei 2003

Gedaan in

ten

datum

-e_

nummer

l

Ontwikkelen van de Centrale Werkplaatsen tot een
ste<Jelijk woongebied
Project- en ontwikkelingsplan

goedgekeurd door de

in

van 22 september 2003

Om de
Voor de
de publieke
kunnen

van
optimaal te kunnen sturen koopt de
zal de stad, samenwerken met een beperkt aantal partners, zowel uit
sector. Deze
zullen een door de stad bepaald programma

Voor de ontwikkeling werd een stedenbouwkundig plan opgemaakt. Reeds in het ontwikke.lingsplan
voor het
van Leuven, in I 992 opgemaakt door het Projectteam Stadsontwerp o.l.v.
Prof. Marcel
werden reconversieplannen voor de Centrale Werkplaatsen uitgetekend. De
bescherming van een aantal hallen als monument ( 1996) en bijkomend studiewerk leidden tot het
stedenbouwkundig concept ( 1996) dat vandaag
gebruikt wordt voor de ontwikkeling van het
gebied. In 2002-2003 werd bijkomend onderzoek verricht (verkeer en parkeren, hergebruik
beschermde hallen), werden de plannen geactualiseerd en werden een aantal ontwerprichtlijnen
opgesteld. Het resultaat van dit alles is het synthesedocument 'Actualisering en verfijning van
stedenbouwkundige plannen. deelopdracht Centrale Werkplaatsen' van 24 april 2003 (zie bijlage). Di(
de leidraad voor de ontwikkeling van het gehele gebied.
De
zullen
strikt vastgelegd worden in een B.P.A. of een R.U.P ..
Voor elk van de deelprojecten die op de terreinen van de voormal
Centrale W erkplaatscn zullen
gerealiseerd worden, wordt een kwalitatieve selectieprocedure gehouden waarbij de
stedenbouwkundige en architecturale J<waliteit van de voorstellen belangrijke elementen zijn om
partners voor de uitvoering te selecteren. Binnen de krachtlijnen vervat in het synthesedocument
hebben de patiners aldus de mogelijkheid een eigen inbreng te hebben. Om de stedenbouwkundige
kwaliteit in heel te ontwikkeling te bewaken, doet de stad beroep op Prof. Marcel Smets, bedenker
van het stedenbouwkundig concept voor de Centrale Werkplaatsen.
Voor de realisatie van de nieuwe ontwikkelingen zoekt de stad steeds de meest geschikte partner. Bij
de selectie van patiners spelen niet alleen financiële (opbrengst verkoop grond door de stad) maar ook
kwalitatieve elementen (doelgroepenbeleid, duurzaam bouwen, stedenbouwkundige kwaliteit,
woonkwaliteit architecturale kwaliteit) een roL
Het geheel van de Centrale Werkplaatsen zal gerealiseerd worden door vijf bouwheren:
de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij voor het arrondissement Leuven: 70 sociale
koopwoningen met bijbehorende garages en tïetsenbergingen;
een privé-ontwikkelaar: 140 à 160 woningen en maximaal 3.400 m2 vloeroppervlakte voor niet
woonfuncties met bijbehorende garages en fietsenbergingen;
een privé-ontwikkelaar: 95 woningen en maximaal 1.350 m2 vloeroppervlakte voor nietwoonfuncties met bijbehorende garages en fietsenbergingen;
de afdeling gesubsidieerde infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap: aanleg
van de infrastructuur voor de sociale koopwoningen en (samen met de stad) aanleg van het centrale
openbare park;
~ de stad Leuven: restauratie en herbestemming van de als monument beschermde hallen, aanleg van
het openbaar domein (uitgezonderd het gedeelte horende bij de sociale koopwoningen) en (samen
met de afdeling gesubsidieerde infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap) de
aanleg van het centrale openbare park.
De stad sluit met de verschillende partners een samenwerkingsovereenkomst af.

~

is er een projectteam opgericht. Het projectteam
en
project bewaakt de voortgang, zorgt voor
van het
kwaliteitsbewaking en bereidt alle noodzakelijke beslissingen van college van burgemeester en
werkgroepen
en gemeenteraad voor. Voor de praktische uitvoering worden

3

Projectfiches

en

maken

wat
de
van de
van de voormalige
Werkplaatsen tot een
multifunctionele woonwijk is een voorafgaande bodemsanering noodzakelijk en dienen alle niet
als monument
te worden.

stand van zaken
op 19 november 1999 leverde OVAM een conformiteitsattest af voor het bodemsaneringsproject
bijlage).
voor de terreinen van de voormalige Centrale Werkplaatsen
een eerste
van de bodemsanering is uitgevoerd (verwijderen van ondergrondse tanks en de
(afgraven en afvoer) van verontreinigde spots).
voor de tweede
van de bodemsanering (grondwatersanering) is de procedure lopende om
werken te gunnen
bijlage).
de derde fase van de bodemsanering betreft het verwijderen van de assenlaag waarmee het terrein
van de voormalige Centrale Werkplaatsen opgehoogd werd. In deze fase zullen ook de nietbeschermde gebouwen gesloopt worden. In uitvoering van de koopovereenkomst wordt een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad Leuven, de NMBS en de NV
zodat de bodemsaneringswerken en de werken inzake het bouwrijp maken in één
uitgevoerd.
vervolgtra.ject
afronden van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven, de NMBS en de NV TueRail (zie bijlagen).
grondwatersanering (2004-2006).
vcrwijderen assenlaag en slopen gebouwen Jàse A (kant Smidsestraat) (2005).
verwijderen assenlaag en slopen gebouwen fase B (HalS- Werkhuizenstraat) (2008).
- verwijderen assenlaag en slopen gebouwen fase C (parking NMBS) (2009).
verwijderen assenlaag, verwijderen resterende verontreiniging en slopen gebouwen fase D
(omgeving hal 9) (2007 (slopen gebouw)- 2009 ( assenlaag en verontreiniging)).
financiering
raming kostprijs bodemsanering en bouwrijp maken
terrein (incl. erelonen en BTW)
bodemsanering
bouwrijp maken

1.586.000,00 EUR
2.485.000,00 EUR

totale kostprijs

4.071 .000,00 EUR

ten laste van NMBS
ten laste van stad Leuven

1.586.000,00 EUR
2.485.000,00 EUR

Niet inbegrepen in
raming:
de kostprijs van de grondwatersanering, volledig ten laste van de NMBS.
de
van het bouwrijp maken van de terreinen waarop sociale koopwoningen worden
Dit bouwrijp maken valt buiten de overeenkomst stad Leuven- NMBS Tue-RaiL In
van het Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 (en latere
houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur
en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken zal dit gebeuren op initiatief en kosten
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van de
863.000,00 EUR in

van I 9 december 1996
houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg
van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken.
181.000,00 EUR in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse
van 19 december 1996 (en
latere
betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in
woonkernen, ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de huisvestingscode .
.000,00 EUR uit het Stedenfonds, middelen die via de stad Leuven aan de Sociale Bouw- en
Kredietmaatschappij ten
komen in uitvoering van de beleidsovereenkomst van 8 juli 2003
tussen de Vlaamse gemeenschap en de stad Leuven voor de periode 2003-2007 en de
van
augustus 2003 afgesloten tussen
stad Leuven en de
Bouw- en Kredietmaatschappij voor het arrondissement Leuven.
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3
\Vat
de

wooneenheden,
van een appartementsgebouw met ca.
en een ondergrondse parking
de

stand van zaken
op 26
2003 keurde de
de procedure en het
voor de ontwikkeling van een
van de \fó\{~rn·,"

vloeroppervlakte

voor
selectie van een
Centrale Werkplaatsen

I 0 teams bestaande uit ontwerpers en
en zich kandidaat
werden op I 0 september 2003 drie
van de procedure
bijlage).

hebben
weerhouden

vervolgtra,ject
selectie privé-partner (bouwheer) (2003-2004 ).
uitwerken schetsontwerp tot bouwklaar
inclusief stedenbouwkundige vcrgunning (2004-

fïnanciedng
raming kostprijs appartementsgebouw oost (incl. erelonen en BTW)
kostprijs gebouw
vcrkoopprijs grond

6.141.000,00 EUR
473.000,00 EUR

totale kostprijs

6.614.000,00 EUR

ten laste van de kopers van het gebouw

6.614.000,00 EUR

inkomsten stad Leuven

473.000,00 EUR
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Zone 4: Centmal Park
wat

van het
Werkhuizenstraat

openbare park en de

ontsluitingsweg vanuit de Smidsestraat en de

stand van
er is op 10 maart 2003 een overeenkomst afgesloten tussen de stad Leuven en de afdeling
gesubsidieerde infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap om gezamenlijk een
ontwerper aan te stellen voor wegen,-,
en omgevingswerken in functie van de
ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen tot een stedelijk woongebied. Deze overeenkomst
kadeti in een ruimere samenwerking tussen
stad Leuven en de afdeling gesubsidieerde
infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse
bij
bij zone 1).
vervolgtrajeet
~ selectie ontwerper (2003-2004).
~ ontwerp van de ontsluitingsweg en het openbaar park (2004-2005).
aanbestedingsprocedure eerste fase ontsluitingsweg (kant Smidsestraat) (2005).
eerste
ontsluitingsweg (2006).
~ aanbestedingsprocedure eerste
parkaanleg (2006).
~ aanleg eerste fase park (2007).
aanleg tweede
ontsluitingsweg (kant Werkhuizenstraat) (2008).
- aanleg tweede fase park (201 0).
financiering
raming kostprijs aanleg openbaar park en centrale
ontsluitingsweg (incl. erelonen en BTW)
kostprijs wegenis
kostprijs openbaar groen

635.000,00 EUR
781.000,00 EUR

totale kostprijs

1.416.000,00 EUR

ten laste van stad Leuven
ten laste van Vlaams gewest

1.026.000,00 EUR
390.000,00 EUR

De inbreng van het Vlaams gewest gebeurt in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse regering val)
19 december 1996 (en latere wijzigingen) houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van
gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken.
De openbare groenzone is deels ten dienste van de sociale woonwijk.
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5:
wat
van een woningbouwproject langs de
en
SmidsestraaL Het project
bestaat uit ca. 123 wooneenheden, 2050 m2 vloeroppervlakte voor niet-woonfuncties, de
parkeerplaatsen en fietsenbergingen en de aanleg van de noodzakelijke
In het aanbod woongelegenheden zijn 70 koopwoningen met bijbehorende
parkeerplaats
die verkocht moeten worden aan kopers waarvan het laatst gekende
belastbaar jaarinkomen maximum 49.600,00 EUR bedraagt, te verhogen met
EUR per persoon ten laste. Een deel van
70 koopwoningen kan eventueel in zone 3
(appartement oost) gerealiseerd worden.

stand van zaken
deze zone wordt als één pakket ontwikkeld samen met zone 3 'appartement oost'. Voor deze twee
zones wordt één procedure
die resulteert in één privé-partner die als bouwheer voor
gebouwen optreedt De openbare infrastructuur in deze zone zal door en op kosten van de stad
worden. Stand van zaken: zie hoger (zone 3).

privé-partner (bouwheer) (2003-2004 ).
uitwerken schetsontwerp tot bouwklaar dossier, inclusief stedenbouwkundige vergunning (20042005).
bouwwerken en aanleg openbare infrastructuur (2006-2009) naargelang timing en fasering privébouwheer.
financiering
raming kostprijs realisatie woningbouwproject zone Diestsesteenweg (ca.
123 woongelegenheden, ca. 2.050 m2 vloeroppervlakte niet-woonfuncties,
nodige parkings en fietsenbergingen, aanleg openbare infrastructuur
(wegen, nutsvoorzieningen, ... ) (incl. erelonen en BTW)
kostprijs gebouwen
kostprijs openbare infrastructuur
verkoopprijs grond
vergoeding recht van opstal

21.065.000,00
298.000,00
2.165.000,00
250.000,00

totale kostprijs

23.778.000,00 EUR

ten laste van de kopers van de woningen
ten laste stad Leuven

23.480.000,00 EUR
298.000,00 EUR

inkomsten stad Leuven

EUR
EUR
EUR
EUR

2.415.000,00 EUR
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6:

4/5

wat
restauratie en
van
als monument beschermde hallen 4, en het tussengebouw.
herlocalisatie van het
Als nieuwe functies worden in deze gebouwen
bibliotheekfiliaal van
een gemeenschapscentrum, een wijkgezondheidscentrum, een
''"-""L<i<U'- en overdekte publieke ruimte. Het openbaar domein rond
hallen wordt aangelegd,
met een groenzone aansluitend bij hal 5 en een stedelijk plein boven een (halt)ondergrondse
van deze zone.
garage naast hal 4. De stad Leuven treedt als bouwheer op voor het

stand van zaken
bijlage).

van I 0 juli 2003 i.v.m. de
met AROHM Monumenten en Landschappen.

vervolgtraject
inspectie beschermde hallen door
Monumentenwacht (2003-2004).
zo nodig: dringendeinstandhoudings-en
(2004).
van een ontwerper voor de renovatie en
van
hallen (2004).
ontwerp van de restauratie-herbestemming (2004-2006).
het bijbehorend openbaar domein
aanbestedingsprocedures hal 5 en
(2006 ).
bouwwerken hal tussengebouw en bijbehorend openbaar domein (2006-2007).
aanbestedingsprocedures hal 4 en het aanpalend openbaar domein inclusief de (halt)ondergrondse
parkeergarage.
bouwwerken hal 4 en aanleg bijbehorend openbaar domein (2008-2009).
financiering
raming kostprijs restauratie en herbestemming hal 4, 5 en het
tussen gebouw, aanleg van het bijbehorend openbaar domein, inclusief een
(halt)ondergrondse parking (incl. erelonen en BTW)
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs

6.983.000,00 EUR
1. 766.000,00 EUR
122.000,00 EUR
1.488.000,00 EUR

gebouwen
wegenis
groenaanleg
(halt)ondergrondse parking

totale kostprijs

10.360.000,00 EUR

ten laste stad Leuven
ten laste Vlaams gewest
ten laste Provincie Vlaams-Brabant

6.899.000,00 EUR
2.596.000,00 EUR
865.000,00 EUR
462.000,00 EUR

inkomsten stad uit verkoop aantal
parkeerplaatsen

De inbreng van het Vlaams gewest en de
gebem1 in uitvoering van het Besluit van de
Vlaamse
van 14 december 2001 (en latere wijzigingen) houdende de vaststelling van het
aan beschermde monumenten.
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wat

en
van het
project door
stad Leuven. Informatie aan en communicatie
met de buurtbewoners en al wie in het project ac>ilnt.~r""""'"'n is of bij het
betrokken
stand van
binnen de administratie is een projectcoördinator aangesteld.
"'"'"'"''"rn en werkgroepen werd
er vonden
plaats.
een eerste informatieronde is
Info-Stad
toelichting
vervolgtraject
continueren
stedenbouwkundig concept
uitwerken en
van de

de
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publicatie in

van het

al kost

stad Leuven

privé

Vlaamse
overheid

Provincie

NMBS

Aankoop
Sanering
Smidsestraat
SBK
Appart. oost
Centraal park
Woningbouw
Diestse
Hal4/5
Hoofdgebouw
Appart west
Hal9
Pad
Projectontw.

5.206.000
4.071.000
411.000
9.434.000
6.614.000
1.416.000
23.778.000

~

10.360.000
9.048.000
10.524.000
5.984.000
632.000
620.

6.899.000

totalen

88.098.000

20.567.000
23,3

57.491.000
65,3

6.856.000
7.8

1.598.000
1,8

1.586.000
1,8

13.736.000
16,9

57.491.000
70,7

6.856.0~

1.598.000
2,0

1.586.000
2,0

{~_có

inkomsten
stad
detail)
totaleu

1.026.000
298.000

40.000
3.157.000
528.000
620.000

1.586.000
7.865.000
6.614.ooo I

103.000
1.569.000
390.000

23.480.000
865.ooo I

2.596.000
9.048.000
10.484.000
2.120.000
78.

I

c

707.000
26.000

6.831.000

81.267.000

~/~)

Inkomsten stad
verkoop grond
SBK
Appart. Oost
Woningbouw Diestse
Hoofdgebouw
Appart. West
vergoeding recht van opstal
verkoop parkeerplaatsen
Stedenfonds (zie bijlage)

635.000
473.000
2.165.000
879.000
1.095.000
250.000
462.000
872.000

totaal

6.831.000

~

~

De totale
van de stad Leuven in het project 'Centrale Werkplaatsen'
geraamd op
13. 736.000,00EUR (waarde 2003, zonder de leningslasten in rekening te brengen). Deze kostprijs
\Vorclt gespreid over de
2003-2011.
In het kader van het decreet houdende ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten heeft de stad het
·centrale Werkplaatsen' ingediend. De stad kan een
ijke subsidie van maximaal
EUR bekomen.
bedraagt 57.491.000,00 EUR, waarvmî nu 37.959.000,00 EUR verzekerd zijn
met de Sociale Bouw- en Kredietmaatschapp~j voor het arrondissement

AANVRAAGFORMULIER 2° fase
VOOR ONDERSTEUNINGVAN
ST ADSVERNIEUWINGSPROJECTEN

Dit ingevulde formulier
naar hete-mailadres.

Dit ingevulde formulier

naar volgend adres.
Linda Bondry
Project Stedenbeleid
Markiesgebouw, bureel
Markiesstraat 1
l 000 Brussel

vorm

lagen

30

30

2003

2003 opsturen

AANVRAAGFORMULIER fase
VOOR ONDERSTEUNINGVAN
ST ADSVERNIEUWINGSPROJECTEN

I

I~

I

6

vormt.

7

8

9

10

1111

1111

1111

vloeroppervlakte voor
nodige

4

15

111

6

17

aan te tonen waarvoor

I=

8

9

van

te
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Bijlage. schematische voorstelling aanpassing
stedenbouwkundig plan
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