
Project 
Wonen en leven in Leuven 
 

We spreken van geluk dat we als woonzorgsite zo centraal in het hartje van 

Leuven liggen: in het centrum van de stad, omringd door drie scholen, enkele 

recent  aangelegde pleinen zoals Barbarahof en Damiaanplein, horeca en 

winkels in de Parijsstraat en de Oude Markt met gevarieerde eetgelegenheden en 

terrasjes.  Daar bovenop  de luxe van twee in- en uitgangen. En last but not least 

onze tuin: het kloppend hart, voor zowel het woonzorgcentrum als voor de 

assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum. Iedereen is er welkom, op elk 

moment van de dag, groot en klein. 

In de tuin werd er begin deze  zomer een 

schommel geplaatst. Deze werd in gebruik 

genomen begin juli tijdens de kinderopvang. 

Maar al snel bleek dat er op schommelen geen 

leeftijd staat. We zijn dan ook  op zoek naar een 

veilige schommel voor volwassenen. Er werd 

ook extra  aandacht besteed aan het 

onderhoud van de tuin: de dolemietvlakte aan 

de  parking werd genivelleerd en de inrit langs 

de Minderbroedersstraat werd vlak gelegd. In 

het najaar wordt de onbeheersbare klimop gekortwiekt en de doorgang langs het 

gebouw verbreed voor rolstoel- en rollatorgebruikers. 

Ook de werken aan de evacuatieweg voor de leerlingen van Sint-Pieterscollege 

werden deze zomer gestart. Binnenkort is er dus een poort tussen deze school en 

onze tuin. Ook voor ons een interessant project en dit op meerdere vlakken. In 

geval van nood kunnen wij bij hen terecht voor evacuatie en kunnen we hun 

speelplaats gebruiken als parking bij grotere evenementen. Bovendien plannen 

we extra gemeenschappelijke activiteiten net zoals we al deden met Paridaens 

en het Heilig-Drievuldigheidscollege. Laat de jongeren en kinderen maar komen! 

Maar ook de stad Leuven kwam met nieuwe, frisse plannen en ideeën en betrok 

ons van bij de start. We volgden de informatieavonden omtrent het circulatieplan 

en nodigden Filip Witters uit om het verhaal  voor alle geïnteresseerden in ons huis 

te brengen. Er bleek nog wat verzet, onbegrip, onduidelijkheid en ongenoegen. 

‘Koning auto’  beschermt zijn verworven rechten en is bang de strijd te verliezen. 

Maar de stad heeft oog en oor voor alternatieven allerhande. Het volstaat in 

gesprek te gaan met je wijkmanager. Wij hebben alvast goede contacten en 

benadrukken het belang van drempelloos Leuven en het minimaliseren van de 

kasseien. Zo werd onze brandgang volledig uitgevoerd naar onze wensen: 

kasseien op vraag van de dienst Bescherming Monumenten en Landschappen  en 

hierop betonstroken voor alles op wieltjes: buggy’s, fietsen, rolstoelen, rollators.  

We namen ook deel aan de gangmakervergaderingen voor ‘Kom op voor je wijk’. 

Een initiatief dat we al enkele jaren geleden zelf met onze omliggende buren 

namen maar dat nu door de stad gesteund wordt.  Het is goed elkaar te kennen, 

te waarderen en te helpen waar nodig. 

  

 



Het snelst gerealiseerde en meest zichtbare project is de heraanleg, al dan niet 

tijdelijk, van het Damiaanplein. Een initiatief dat we toejuichen omdat er nu een 

duidelijk afgebakend stuk is voor de voetgangers en een voor de auto. Het in- en 

uitrijden zou vlotter kunnen verlopen en voor de voetganger komt er een veilig, 

aangenaam, groen plein. Een extra ontmoetingsplaats voor alle bezoekers- en/of 

bewoners van de stad. 
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