
Leuven
Zorgzame, groene en welvarende stad



Uitdagingen voor de stad?

Vertrekken vanuit de burgers en andere belangrijke partners

• Vernieuwd vertrouwen in democratie

• Betrokkenheid experten

• Initiatieven effectiever & duurzamer

• Warme en inclusieve stad

• Fiere Leuvenaars



• Horizontaal bestuursmodel

• Stad bepaalt het kader en brengt actoren
samen

• On- en offline bevragingen van burgers

• Structurele netwerken

• Systematisch krachten bundelen om 
complexe problemen aan te pakken

• Quadruple helix
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Participatie centraal



Participatie op 
diverse 
manieren
• Uitdagingen – ideeën

verzamelen (bevragingen)

• Informeren –
consulteren (informatiemo
menten)

• Prioriteiten bepalen
(Netwerken faciliteren)

• Co-creatie (werkgroepen)

• Effectieve uitrol
(Subsidies en oproepen)



Uitdagingen en prioriteiten voor Leuven

• Zinvolle jobs voor iedereen & dichtbij
• Samenleven in diversiteit
• Ecologische voetafdruk verkleinen
•Armoede aanpakken



Zinvolle jobs voor iedereen & dichtbij

Werkloosheid

Inkomende 
pendel

Uitgaande 
pendel

Leuven Centrum-
steden

- Sterke samenwerking partners -
VDAB, (Volwassenen)Onderwijs, 
Werkgevers, …)

- Sociale economie ondersteunen
- Onderwijs versterken 
- Startende bedrijven ondersteunen
- Leuvense bedrijven (inter)nationaal 

aantrekkelijk maken



RUIMTE voor ondernemingen
- Leuven Noord – 240.000 m² extra ruimte
- Samenwerking Stad-KUL-NMBS
- Verwevenheid van functies

(Inter)nationaal TALENT aantrekken & binden
- International House
- Samenwerkingsverband LMG(bedrijven-Stad-KUL)
- Internationale kennisdeling



Samenleven in diversiteit

- Integratie, verankering bevorderen
- Harmonieus samenleven stimuleren
- Racisme bestrijden
- Gespecialiseerd beleid vluchtelingen 

uitbouwen
- Belang van open (democratische) 

dialoog

Nationaliteiten

Vreemde origine 
(0-18 jaar)

Vluchtelingen

Positief tegenover 
andere culturen





Ecologische voetafdruk verkleinen 

- Goed voorbeeld als stad
- Vergroening
- Duurzame mobiliteit
- Duurzaam leven voor iedereen
- Netwerk van experten en burgers als basis

CO₂ – uitstoot uit 
gebouwen

Groene ruimte

Leuvenaars 
verkiest fiets voor 
verplaatsing





VERGROENING
• Extra publieke parken, ook in private 

bouwprojecten
• Tiny Forests
• Gevelgroen, groendaken, andere 
• Bescherming van waardevol groen
• …



DUURZAAM LEVEN STIMULEREN
• Duurzaam bouwen in stadsgebouwen
• Samenaankoop/ Subsidies voor duurzame technieken in 

privégebouwen
• Circulair denken – repair-economie
• Duurzame mobiliteitsoplossingen
• Omgaan met voedseloverschotten
• …



Armoede aanpakken – iedereen mee

- Inkomen aanvullen
- Iedereen mee in onderwijs
- Housing first – betaalbaar wonen-sociale woningen
- Gelijke toegang tot gezondheidszorg
- Werk als hefboom

- OCMW en sociale economie partners
- Kinderopvang grote drempel

- Vrije tijd betaalbaar houden

Leefloners

Gezinnen met 
lage 
werkintensiteit

Betalingsmoei-
lijkheden

Leuven Centrum-
steden



INKOMEN AANVULLEN
• Huurpremies in afwachting van sociale woning
• Toelage menselijke waardigheid op leefloon
• Sociale kruidenier – solidair betalingssysteem
• Kirikou – verzamelpunt voor babyspullen
• Velokadee -
• …



BETAALBARE EN FLEXIBELE KINDEROPVANG
• Uitbreiding aantal plaatsen
• Kinderopvang van stad open op atypische uren
• Buitenschoolse Kinderopvang met sterk aanbod -

Kinderkuren
• Buddy in huiswerk
• …



Bedrijvige stad

Stad voor iedereen

Inclusieve stad

Aantrekkelijke, groene stad

Duurzame stad


