
november 2016 Lokaal54

Leuvenaars maken de stad

In Leuven kunnen inwoners sinds 2000 het stadsproject Kom op voor je Wijk inzetten om hun wildste dromen 
en creatiefste ideeën voor de straat of wijk uit te voeren. Gezien het grote succes liet Bieke Verlinden, SP.A-
schepen van Sociale Zaken, Werk en Studentenzaken, de budgetten voor Kom op voor je Wijk recent maar 
liefst verdubbelen. Dat was het geknipte moment om de bekendheid van het stadsinitiatief te vergroten en 
mensen aan te moedigen mee te doen. In de geest van het stadsproject gaf de stad een creatieve draai aan de 
presentatie en ze bouwde een buurToog om inwoners wegwijs te maken in de vele mogelijkheden.
tekst xanne huybrecht beeld karel duerinckx

Het is tien uur op een heldere za-
terdagochtend in een van de Leu-
vense wijken die intekenden op 

het initiatief. De buurtbewoners komen 
langzaam maar zeker naar buiten gesij-
peld. Sommigen kijken nog wat slaperig, 
maar iedereen heeft er duidelijk zin in: 
de buurToog is er, tijd om over de stad te 
dromen. Schepen Bieke Verlinden ont-
vangt hen met een kop dampende koffie, 
terwijl de wijkmanagers inspiratieboe-
ken en notitieblokken klaarleggen. ‘We 
komen op uitnodiging van de wijken 
zelf, en brengen een hapje of een drank-
je mee,’ vertelt Verlinden. ‘Er is duide-
lijk enorm veel interesse in het concept, 
want de voorziene slots waren in geen 
tijd gereserveerd.’

Kom op voor je Wijk
Je kunt er niet omheen: Leuven is een 
stad die voortdurend in verandering is. 
Nieuwe stadsbuurten verrijzen, pleinen 
krijgen een facelift, water wordt opnieuw 
toegankelijk gemaakt, parken worden 
(her)aangelegd en ontsloten. De provin-
ciehoofdstad bloeit: het aantal inwoners 
stijgt gestaag, en een bruisende mix van 
inwoners leeft er het grootste deel van 
het jaar samen met een slordige 11.000 
studenten. Het stadsbestuur is dan ook 
steeds op zoek naar manieren om het sa-
menleven te bevorderen, niet enkel tus-
sen Leuvenaars en studenten maar ook 
tussen inwoners onderling. 

Sinds 2000 ondersteunt de stad Leu-
ven initiatieven van buurtbewoners die 
hun woon- en leefomgeving aangenamer 
willen maken via het stadsproject Kom 
op voor je Wijk. Daarmee wil de stad 
initiatieven van bewoners om hun buurt 
te verfraaien of de bewoners dichter bij 
elkaar te brengen op velerlei manieren 
ondersteunen. Die verbeteringen en ini-
tiatieven gaan tot in de kleinste hoekjes 
van de stadswijken. Het gaat in de eerste 
plaats om financiële steun, maar de stad 
levert ook materiële en logistieke onder-
steuning en begeleiding. Alle inwoners 
van Leuven kunnen projectvoorstellen 
indienen. De twee belangrijkste voor-
waarden zijn dat het voorstel tegemoet 
komt aan een behoefte in de buurt en 
dat de realisatie het samenleven ver-

sterkt. Dat is de simpele maar ongezien 
succesvolle formule van Kom op voor 
je Wijk: bewoners laten samen hun cre-
ativiteit de vrije loop en doen een pro-
jectvoorstel, en de stad helpt hen dat te 
realiseren. Tot nu toe is het stadsproject 
opvallend geslaagd. Het daagde al een 

heleboel Leuvenaars uit om in hun buurt 
iets nieuws op te zetten.

De buurToog?
Na vijftien jaar stak schepen Bieke Ver-
linden eerder dit jaar, samen met de 
dienst gebiedsgerichte werking, Kom op 
voor je Wijk in een nieuw jasje. Ze liet 
meteen ook de budgetten verdubbelen – 
van 45.000 euro naar 90.000 euro. Het 
was de perfecte gelegenheid om Kom op 
voor je Wijk eens extra in de verf te zet-
ten bij de Leuvenaars en de weg naar on-
dersteuning via het project breed open te 
leggen. Speciaal hiervoor riep de stad de 
‘buurToog’ in het leven, een mobiele bar 
waarmee Verlinden en de wijkmanagers 
in mei en juni op tournee gingen langs 
de verschillende Leuvense buurten. ‘Ik 

wilde zo Leuvenaars verder inspireren 
om hun creatieve en vaak verrassend 
vindingrijke ideeën in daden om te zet-
ten,’ zegt Verlinden. ‘Een zithoek, een 
petanquebaan, fleurige muurschilderin-
gen, maar ook boekentillen, buurtmoes-
tuinen of een tijdelijk buurtpark. Je kunt 
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het zo gek niet bedenken of er gingen al 
inwoners mee aan de slag. Op die ma-
nier maken Leuvenaars letterlijk zelf de 
stad – en dat is dan ook de slagzin van 
het project.’

De buurToog stond in mei en juni 
iedere vrijdag, zaterdag en zondag 
enkele uren op een toegankelijke loca-
tie in de wijk, steeds op uitnodiging van 
de buurtbewoners zelf. Gewapend met 
een aperitiefje op vrijdag en met koffie 
en koeken in het weekend maakten de 
schepen en wijkmanagers Leuvenaars 
wegwijs in de eindeloze mogelijkheden 
van Kom op voor je Wijk. Dankzij die 
inspanning vinden nu nog meer inwo-
ners de weg naar de stad met plannen 
om hun buurt op te frissen of de bewo-

ners dichter bij elkaar te brengen. ‘We 
hadden de ambitie om van 2016 een 
Kom op voor je Wijk-jaar te maken en 
momenteel zitten we goed op koers,’ ver-
telt de schepen enthousiast.

Doe mee, creëer, experimenteer!
Nadat het stadsproject in een nieuw jasje 
was gestoken, belandde de nieuwe in-
formatiebrochure ook in elke Leuvense 
brievenbus. ‘We stellen daarin de drie 
nieuwe formules voor: “Doe mee”, met 
een pasklaar aanbod van de stad, “Cre-
eer”, waarbij buren eigen ideeën uitvoe-
ren voor een langere periode, en “Ex-
perimenteer”, waarin ze zich voor een 
bepaalde periode mogen laten gaan met 
creatieve projecten voor de buurt,’ ver-

klaart Verlinden. Met financiële onder-
steuning die tot 18.600 euro per project 
kan bedragen, kunnen Leuvenaars nu 
dus ook experimenteren met tijdelijke 
projecten of intekenen op een kant-en-
klaar aanbod, zoals boekentillen, buurt-
moestuinen of buurtfeesten. ‘We geven 
zo eigenlijk een serieus budget aan de 
burgers, en die kunnen zelf beslissen wat 
zij ermee willen doen.’ Sommige projec-
ten zijn al realiseerbaar met enkele hon-
derden euro’s, en dat zijn volgens Bieke 
Verlinden vaak net de leukste: ‘Zulke 
projecten zijn er vaak sterk op gericht de 
gemeenschap te verbinden. Het is heel 
belangrijk dat we daar evengoed op in-
zetten om het goede samenleven in de 
stad van onderuit te bevorderen.’ 

Een heel mooi project, dat uitzon-
derlijk goed slaagde in het opzet om de 
cohesie in de wijk te verhogen, was een 
plek waar alle buren samen een kook-
boek van de straat samenstelden. Elke 
wijkbewoner bezit een exemplaar van 
het kookboek en wie een recept wil uit-
proberen, gaat al snel eens langs bij de 
originele kok voor advies of ingrediën-
ten. Andere buurtbewoners plozen dan 
weer samen de geschiedenis van hun 
buurt uit en bundelden ze in een mooi 
boek.

Ontmoeten rond de buurToog
Ook vanochtend vinden de buren elkaar 
al gauw bij de koffie van de buurToog. Ze 
snuffelen in het inspiratieboek van Kom 
op voor je Wijk. Al is het nog vroeg, de 
tongen komen al gauw los. De buren in-
spireren elkaar, stellen vragen aan de 
wijkmanagers en zijn blij dat ze eens 
informeel met de schepen zelf kunnen 
spreken over wat hen bezighoudt, wat 
er volgens hen beter kan in de stad of 
waar er zich problemen voordoen. ‘De 
buurToog is niet enkel een informatie-
tool maar ook een middel tot ontmoe-
ting. Op deze informele pleisterplekken 
had ik gedurende deze twee maanden 
verschillende lange gesprekken met be-
woners over hun buurt en hun stad. Leu-
venaars die hier elke dag werken, leven 
en spelen zijn de perfecte ervaringsdes-
kundigen op het gebied van leefbaar-
heid en bewoonbaarheid. Zo komen er 
telkens een heleboel mooie ideeën uit 
de bus. Als stad kunnen we dat enkel 
aanmoedigen: de bijdrage van de Leuve-
naars zelf, die met beide benen in de stad 
staan, is van onschatbare waarde voor 

Bieke Verlinden: ‘De goedkoopste 
projecten zijn er vaak sterk op gericht de 
gemeenschap te verbinden. Het is heel 
belangrijk dat we daar evengoed op inzetten 
om het goede samenleven in de stad van 
onderuit te bevorderen.’
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www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Wij geloven in eerlijke lonen voor de boeren  
die onze koffie telen.
Puro zet zich ook in voor de bescherming
van de regenwouden. Voor elk kopje koffie  
dat u drinkt, staan wij een financiële bijdrage  
af aan de natuurbeschermingsorganisatie
World Land Trust om bedreigde stukken  
tropisch regenwoud in Zuid-Amerika  
duurzaam te beschermen.

advertentie

ons om te weten waar het nóg beter kan.’
Leuven zet al jaren heel sterk in op 

buurtwerking en buurtverbondenheid. 
Kom op voor je Wijk is maar één van 
de vele manieren waarmee de stad de 
sociale cohesie tussen en in wijken wil 

verhogen. Zo heeft de stad vandaag vijf 
grote aandachtsbuurten. In enkele daar-
van organiseert ze zelf het buurtwerk, in 
andere ondersteunt ze het private buurt-
werk. ‘We beginnen dit jaar ook nog met 
een zesde wijkwerking in de wijk Hoog-

land. Daar zijn al jaren vrijwilligers aan 
de slag maar het grote probleem is de 
infrastructuur. We hebben nu een bud-
get vrijgemaakt om daar een volwaardige 
werking op te zetten,’ vertelt Bieke Ver-
linden nog. ‘Buurtwerking en inzetten 
op buurtcohesie kunnen ongelooflijke 
dingen doen voor de stad, doordat je van 
onderuit werkt en iedereen meeneemt in 
je verhaal.’ 

Xanne Huybrecht is kabinetsmedewerkster van 

Bieke Verlinden

Alle praktische informatie vindt u op 

www.leuven.be/komopvoorjewijk of via 

de Facebookpagina ‘Kom op voor je wijk’. 

De wijkmanagers staan u te woord op 

wijkmanagement@leuven.be 

of op T 016‑27 26 16.
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