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Beste buurtbewoner
Er staat heel wat te gebeuren in Wilsele-Putkapel in dit nieuwe jaar. Het
centrum wordt volledig herschikt en opgeknapt. Het einddoel? Een nieuwe
dorpskern met een modern zwembadcomplex (1) en een fris dorpsplein (2)
als kloppend hart. Op 9 januari starten de werken met de bouw van het
nieuwe zwembad. Deze eerste nieuwsbrief geeft je een overzicht van wat er
te gebeuren staat in jouw deelgemeente.
NIEUW ZWEMBADCOMPLEX

Op 9 januari 2017 start Sportoase met de bouw van een nieuw zwembad
met bijbehorende balsportzaal, danszaal, cafetaria en jeugdhuis. Er komt
een modern 25 meterbad met 8 banen, een instructiebad met beweegbare
bodem, een peuterbad met speelelementen en welnessruimten. Het huidige
zwembad blijft open tijdens de werken.
De aannemer richt een werfzone in op een deel van de parking van het huidige zwembad. De parkeerplaatsen op het andere deel blijven beschikbaar.
De stad Leuven bekijkt aanvullende maatregelen om steeds voldoende parkeerplaatsen te kunnen aanbieden. Op die manier kunnen gebruikers van
het zwembad altijd blijven parkeren in de onmiddellijke omgeving.
Bij de inplanting van de werfzone gaat extra aandacht naar voetgangers en
fietsers. Zij moeten zich, ondanks de werken, veilig kunnen verplaatsen naar
het zwembad.

WOONPROJECT

Vervolgens start aannemer Van Roey begin april met de bouw van de nieuwe woningen met een gemeenschappelijke binnentuin en ondergrondse
parkeerplaatsen (3). Dit project komt op het groene plein langs Broekhout.

Werfverkeer zal de site via de Aarschotsesteenweg, de Pastorijweg en de
Pastoor Eralystraat bereiken, zowel voor de bouw van het zwembad als van
het wooncomplex.
ONTMOETINGSCENTRUM &

Het nieuwe ontmoetingscentrum is al in opbouw in de Bosstraat. Het hui-

JEUGDHUIS

dige ontmoetingscentrum en jeugdhuis zullen deze maand gesloopt worden om plaats te maken voor het nieuwe zwembad. Alle gebruikers van het
ontmoetingscentrum hebben ondertussen een voorstel gekregen voor een
tijdelijk onderkomen.
Jeugdhuis Lavado krijgt vanaf midden januari een tijdelijk onderkomen op
het terras van het huidige zwembad. De stad Leuven zorgt voor een prefabconstructie die de jeugd zelf kan inrichten. Het jeugdhuis krijgt een definitief
onderkomen in het nieuwe zwembadcomplex.

NIEUW DORPSPLEIN &

Het Sint-Agathaplein. Dat wordt de naam van het nieuwe plein op de loca-

MASTERPLAN PUBLIEKE RUIMTE

tie van het huidige zwembad. Dat zwembad wordt gesloopt van zodra het
nieuwe zwembad open is voor publiek. Na de sloop plant de stad zo snel
mogelijk te starten met de aanleg van dit nieuwe plein.
In eerste instantie stelt de stad een masterplan voor het publiek domein
van Wilsele-Putkapel op, rekening houdend met de kwaliteiten van de deelgemeente: ze ligt vlakbij het centrum van Leuven, bestaat uit een kleine
woonkern met voldoende groen en heeft een goed voorzieningenaanbod.
Dit masterplan zal een globale, ruimtelijke visie formuleren voor het ontwerp van het nieuwe plein.
Daarna zal een ontwerpteam het plein concreet vorm geven. Dat team
houdt rekening met de input van de stadsdiensten en van de gebruikers,
uit recente trajecten (met senioren vorige zomer, bijvoorbeeld) of al oudere
participatietrajecten met jeugdverenigingen en scholen.
Er volgt bovendien nog een nieuwe inforonde waar de omwonenden input
kunnen geven voor het ontwerp van de publieke ruimte. In een volgende
nieuwsbrief ontdek je hoe je in die volgende fase betrokken kan worden.

MOBILITEIT

Tot slot loopt er een mobiliteitsonderzoek voor de site. Thema’s die aan bod
komen zijn verkeersveiligheid, voorzieningen voor voetgangers en fietsers
en parkeerbehoefte. Zo komen er nieuwe verbindingen voor zacht verkeer
(voetgangers & fietsers) op en rond de site en worden de huidige verbindingen verbeterd.
Tegelijkertijd onderzoekt de provincie Vlaams-Brabant de mogelijkheden
van een nieuwe fietssnelweg Leuven – Aarschot. Die zou via Wilsele-Putkapel passeren en een welkome fietslink vormen tussen de twee steden.
Een nieuwe update krijg je in een volgende nieuwsbrief.
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