BUURTPARK _CENTRAL PARK 3010

Aanleg tijdelijk buurtpark met middelen van ‘Kom op voor je wijk’ (initiatief van de Stad Leuven om
burgers actief te betrekken bij hun buurt, door aan de burgers zelf middelen ter beschikking te
stellen; projecten worden 2‐jaarlijks via een jury geselecteerd) op de site van Appartementen West.
De stedelijke diensten ondersteunen – waar nodig – de initiatiefnemers, waardoor er naar een ‘co‐
productie’ toe wordt gewerkt waarbij lokale initiatieven (mogelijk opgevolgd/ondersteund door de
dienst gebiedsgerichte werking van de Stad Leuven) een ruimte krijgen om buurtbetrokkenheid te
creëren. (actie naar aanleiding van aanbeveling kwaliteitskamer november 2012)
Op deze manier kan er reeds een dynamiek op gang gebracht worden in de wijk in afwachting van
het definitieve park op de site van de Centrale Werkplaatsen. Deze strategie wordt als testcase
genomen om na te gaan of dit een mogelijkheid biedt om om te gaan met ‘slow urbanism’ in
grootschalige stadsontwikkelingsprojecten. (ook toegepast op de site van de Vaartkom!)
Het AGSL heeft in deze case de voorbereidende werken gefinancierd (inzaaien van gras en wilde
bloemenmengsels)

Aanleg tijdelijk Buurtpark ‘Central Park 3010’ met middelen van Kom voor je wijk – start mei 2013
Reeds einde 2011 namen een aantal bewoners van de site van de Centrale Werkplaatsen
(stadswoningen Matexi) contact op met AGSL met de vraag naar de mogelijkheid om een tijdelijk
inrichting van een bepaald gedeelte op de site te realiseren.
Vanuit het algemene projectbeheer werd voorgesteld om een andere zone – met name de laatste
ontwikkelingszone van de site – Appartementen‐West – hiervoor in aanmerking te nemen.
Van zodra het einde van de saneringswerken een feit was, lag de opportuniteit voor het grijpen om
hier voluit op in te zetten! In februari 2012 dienden de initiatiefnemers van dit oorspronkelijke idee
dan ook een aanvraag in bij ‘Kom voor je wijk’ (een initiatief van de dienst sociale zaken van de stad
Leuven). Via een projectomschrijving en met voldoende draagkracht van de buurtbewoners konden
de initiatiefnemers rekenen op een aanzienlijk bedrag voor de inrichting van het buurtpark.
Doelstellingen zijn o.a. om een sociale dynamiek (sociale innovatie) op gang te brengen,
betrokkenheid van de buurt te creëren, een draagvlak voor het stadsvernieuwingsproject dat nog
gedurende een hele periode zal lopen (min. 6 à 8 jaar) te creëren, het ondersteunen van een bottom‐
up initiatief waarbij de stadsdiensten eveneens een actieve bijdrage leveren (coproductie), inzetten
als strategie om om te gaan met 'slow urbanism'.

Samenwerking initiatiefnemers/stedelijke diensten & AGSL – ‘co‐productie’ van stedelijkheid
 Vooroverleg stedelijke diensten & initiatiefnemers
 Overleg i.k.v. jurering ‘Kom op voor je wijk’
 voorbereidende werken door de dienst Groenbeheer van de stad Leuven

Verschillende stedelijke diensten werkten samen aan de voorbereiding van het tijdelijke buurtpark.
De dienst groenbeheer nam hier de trekkende rol op zich en sculpteerde het terrein in nauw overleg
met de initiatiefnemers en het AGSL.
Voor het verdere onderhoud van het buurtpark worden onderlinge afspraken gemaakt. Zo zorgt de
dienst groenbeheer voor het afmaaien, maar helpen de buurtbewoners bij het wieden van onkruid
tussen de veldbloemen.
Buurtdynamiek – proces inrichting zorgt voor een dynamiek in de buurt
Diverse overlegmomenten georganiseerd door de initiatiefnemers; opdeling in werkgroepen,
verantwoordelijkheden, etc.

Opzetten van een face‐book‐pagina door de initiatiefnemers
http://www.facebook.com/groups/centralpark3010
1e werkmoment – buurt – zomer 2013
Voorbereidingen door de dienst groenbeheer van de stad Leuven

Participatie met de buurt – inrichting 1e fase

Het eerste participatie moment werd georganiseerd door de initiatiefnemers zelf. Zo werd er
voornamelijk ingezet op het plaatsen van ‘meubilair’ en een aantal speelse ‘kunstelementen’ (cfr.
bomen). Het idee van tijdelijkheid wordt meegenomen bij de inrichting. Er wordt steeds met
recuperatiemateriaal gewerkt. De stad waakt weliswaar over de veiligheid van de gebruikte
inrichtingselementen.
2e werkmoment & officiële inhuldiging van het tijdelijke buurpark ‘Central Park 3010’

De initiatiefnemers plannen een gestage inrichting van het buurtpark. Zo werd tijdens dit tweede
inrichtingsmoment een pluktuin aangelegd en een aankondigingsbord geplaatst. Naast een algemene
communicatie rond het gehele opzet is er ook ruimte voorzien voor de aankondiging van activiteiten
georganiseerd voor de buurt door de buurt, met mogelijke ondersteuning van de dienst
gebiedsgerichte werking van de stad Leuven.
Zo zal er in 2014 voornamelijk ingezet worden op het samenbrengen van verschillende buurtcomités
die actief zijn rond de Centrale Werkplaatsen. De ruimte van het tijdelijke buurtpark kan als een
gezamenlijke ontmoetingsplaats dienen.

Naast het tijdelijk buurtpark ‐ onderzoek naar ander tijdelijk gebruik
In 2014 wensen we tevens verder in te zetten op mogelijk tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld binnen de
hallen 4/5 op de site. Gezien het dossier van de dringende instandhoudingswerken werd ingediend,
en hier tevens ingrepen in gepland zijn die een tijdelijk gebruik van de hallen zouden mogelijk maken,
kan deze kans gegrepen worden.
De intentie zou zijn om de mogelijke toekomstige functies een soort ‘test‐ruimte’ te geven, of nog, na
te gaan wat er leeft binnen de buurt, maar zeker ook daarbuiten om een gedeelte ‘duurzame
stedelijke economie’ (mogelijk richting ‘creatieve‐maakindustrie’) aan te trekken.
In de loop van 2014 zal uitgemaakt worden of hierop kan ingezet worden, en of hier middelen voor
te vinden zijn om een dergelijk tijdelijk gebruik te faciliteren.

