Persbericht: Inwoners ruilen parkeerplaats in voor ontmoetingsplek
In het kader van het project Verover de Straat beslisten de inwoners van de Achttienaprillaan
in Wilsele, Leuven, om een parkeerplaats in hun straat in te ruilen voor een ontmoetingsplek.
Tegelijkertijd overwegen ze om meer gebruik te maken van auto- en bakfietsdelen, om zo de
parkeerdruk te verminderen. De afgelopen week bouwden ze mee aan het nieuwe
straatmeubel dat buurtbewoners uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Op zaterdag 27
augustus huldigden ze de ontmoetingsplek feestelijk in.
Begin dit jaar opperden enkele buren het idee om één van de parkeerplaatsen in de straat een
andere invulling te geven. Dat deden ze in het kader van Verover de Straat, een project van
Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met de stad Leuven. Dat project wil
straten en buurten sensibiliseren rond deelmobiliteit en kansen creëren om parkeerplaatsen voor
privé wagens een nieuwe en aantrekkelijke functie te geven.
In mei van dit jaar begon de buurt met het ontwerpen van de nieuwe invulling van de
parkeerplaats. Centraal staan meer groen en meer plaats om te zitten en te spelen. "We wonen in
een fijne straat met leuke mensen, waar ook echt contact is met de buren. Het is fijn dat we dit nu
kunnen vertalen naar de publieke ruimte, dat er echt een plek is om mekaar te ontmoeten,” aldus
Liesbeth en Abdelkarim uit de Achttienaprillaan.
Het ontwerp kreeg het fiat van de stad Leuven. De voorbije weken installeerden de Leuvense
makers van REused, samen met enkele buren, het meubel. Het werd gebouwd uit gerecupereerd
hout, afkomstig van stormschade en de Leuvense Materialenbank, die gerecupereerde
bouwmaterialen een tweede leven geeft. Op 27 augustus huldigden de buren, samen met
vertegenwoordigers van stad Leuven, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte de nieuwe
ontmoetingsplek feestelijk in tijdens de speelstraat van die dag. Zo is iedereen uit de ruime buurt
uitgenodigd om er naar hartelust gebruik van te maken!
“Het is fijn om vast te stellen dat buren nadenken over de invulling van hun straat. In de
Achttienaprillaan testen de buren de komende maanden of ze iets leuks kunnen doen met de
vrijgekomen ruimte. Het straatmeubel maakt deze straat een stuk gezelliger en zal hopelijk een
fijne ontmoetingsplek worden. Dit project toont aan wat er allemaal mogelijk is op straat.
Tegelijkertijd proeven de bewoners van de voordelen van auto- en bakfietsdelen”, reageert
schepen van mobiliteit David Dessers. “We hopen dat dit project andere straten zal inspireren!”
Na de inhuldiging zal het nieuwe straatmeubel nog tot eind 2022 in de straat staan, bij wijze van
test. Als de meerderheid van de buren enthousiast is over deze herinrichting, dan kan het meubel
een permanent karakter krijgen.

Proeven van auto- en bakfietsdelen
Parallel aan het co-creatietraject maken de inwoners ook kennis met deelmobiliteit. “De
bedoeling is namelijk dat er meer buren auto- en fietsdelen en dat er minder auto’s in de straat
zijn,” zegt Suzanne Ryvers van Autodelen.net. Ondertussen is duidelijk dat er naar aanleiding van
het project al verschillende bewoners openstaan om hun eigen wagen te delen met buren en dat
er nu al minstens één extra cambio-lid is.
Contact :
- David Dessers, schepen van mobiliteit, stad Leuven, 0486 69 69 27 –
david.dessers@leuven.be
- Suzanne Ryvers, projectmedewerker Autodelen.net, 0494 92 22 08
Meer info: www.veroverdestraat.be
Fotomateriaal: https://we.tl/t-wkjG6NqDXx

