Leuven, 12/4/2010
Betreft : Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

(=RSV)
Anno 1997

Beste bewoners Parkveld en sympathisanten,
Het Openbaar Onderzoek van deze Herziening loopt nog tot 11 mei 2010.
Daar er van de 59.500 ha reeds voorziene industrieterreinen, een vermeerdering voorgesteld
wordt van 10% , moet opgemerkt worden of deze bijkomende oppervlakte nog nodig is,
wanneer men op de bestaande zones compacter probeert te bouwen, leegstand en onbebouwde
percelen gebruikt en men tevens rekening houdt met de prognoses van een vertraagde
economische groei, waarmee in hun voorstel geen rekening werd gehouden, wat de
Ambtenaren Ruimtelijke Planning op hun infoavond zelf toegaven.
Waardevolle open ruimte aan de Leuvense stadsrand dreigen verloren te gaan indien bij deze
ongebreidelde uitbreiding geen consequente normering wordt gehanteerd voor de ruimtelijke
invulling van nieuwe bedrijfsgebouwen in onze stedelijke omgeving.
Enkele belangrijke normen hierbij zijn duurzame ontwikkeling : d.i. leefbare mobiliteit,
draagkracht van de openbare ruimte, landschappelijke waarde, milieunormen zoals minder
uitstoot van fijn stof, zodat Leuven-noord een betere keuze is voor industriële activiteiten.
Het Ruimtelijk Structuurplan van het Vlaamse Gewest mag geen voorwendsel zijn om 13 ha
als landbouwgebied ingekleurd in het Gewestplan met het R U P ( =Ruimtelijk UitvoeringsPlan ) een andere bestemming nl regionaal bedrijventerrein en woonverkaveling te geven
zonder motivering : het Vlaamse Gewest moet een MER onderzoek voeren tijdens het
Afbakeningsproces van het Regionaal Stedelijk Gebied Leuven, zodat er dus geen
voorafname door het Leuvense Stadsbestuur reeds mag zijn in het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan ( = GRS ), wat ten onrechte gebeurd is voor RUP Parkveld.
Een kwaliteitsvolle ruimtelijke structuur van het stedelijk weefsel veronderstelt naast
Verdichting ook O N T D I C H T I N G zodat het Stadsbestuur moet ophouden met
verkavelen bv aan de Vinkenboslaan waar de natuurlijke structuur en de connectiviteit
tussen waardevol natuur- en parkgebied ( Heverleebos en Abdij van Park-vijvers ) eist dat de
openruimte corridor daar niet vol gebouwd wordt.
Mevr. Karin Brouwers, toen schepen R.O. keurde het RUP Parkveld goed omdat zij
zogezegd daartoe verplicht werd door de bepalingen van het RSV en het GRS bovendien in
2003 door haar hogere overheid, dus het Gewest werd goedgekeurd.
Daarom moeten vandaag zoveel burgers niet M A C H T E L O O S toezien op de
uitvoering van het GRS maar nu eerst hun inspraak doen gelden
in de HERZIENING van het RSV.

