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LEUVEN, EEN VITALE STAD
Leuven, DE! vitale gezonde stad.
Leuven, HET! sport- en beweegcentrum.
Leuven, HET! centrum van kennisinnovatie en gezondheid.
Uitgangspunt: Fysiek actieve burgers zijn gezonde burgers.
Door: Het gebruik van actieve beweegontwerpen / beweegconcepten om de fysieke activiteit en gezondheid te
bevorderen. Ontwikkelen van urban design strategies op buurtniveau zodat beweging, wandelen, lopen,
fietsen, recreatie e.a. worden aangemoedigd.
Door: Het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve & verschillende producten en beweegmethodieken d.m.v.
samenwerking tussen stad Leuven, KU Leuven, UCLL, innovatieve bedrijven, creatieve sectoren en duurzame
burgerparticipatie door co-creatie tussen sport, technologie en creativiteit.
Een doelstelling die tevens terug te vinden is bij Leuven Mindgate: de poort voor gezondheid, high-tech en
creativiteit.
Wat willen we bereiken:
- verhoging van het bewustzijn van het belang van een actieve levensstijl
- mensen aanzetten om te bewegen
- samenwerking tussen partners
- delen van ‘best practices’
- verhoging economische impact (ondernemerschap, internationalisering van de producten, designs,
methodieken)
Leuvense troeven:
Leuven bezit ‘key’ ingrediënten voor innovatie en ‘high-tech’ ondernemerschap (cfr. Leuven Mindgate):
- baanbrekende technologie en wetenschap
- een lange technologische traditie
- innovatief KMO-vestigingsklimaat
- investeringskapitaal
- netwerk opportuniteiten
- internationale afzetmarkt
BESLUIT:
De onderstaande projectoproep voor ‘Leuven, een vitale stad’ goed te keuren.
De stad Leuven wil met deze projectoproep innovatieve, vernieuwende en creatieve ideeën uitlokken over hoe
ze door haar publieke ruimte op een interessante manier in de kijker te zetten de burgers meer kan aanzetten
tot bewegen dan wel de burger kan bewustmaken van het positief effect van meer bewegen op de gezondheid.
Ze doet dit middels een financiële ondersteuning van de ontwikkeling van een nieuw product / project /
ontwerp dat aan bovenstaande doelstelling tegemoet komt. Daarnaast doet ze dit door haar publieke ruimte
gedurende een periode ter beschikking te stellen als ‘living lab’ om het product / project / ontwerp uit te testen
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en de effecten hiervan te meten. De stad engageert zich eveneens tot de begeleiding/coaching van het project
voor zover dit betrekking heeft tot stedelijke procedures/vergunningen.
Artikel 1 : Voorwaarden
a) Binnen de perken van de door de gemeenteraad en de hogere overheid op de begroting
goedgekeurde kredieten, worden toelagen uitgekeerd voor de initiatieven binnen de projectoproep
‘Leuven, een vitale stad’.
b) De aanmelder / indiener van de projectoproep is uitsluitend een erkende Leuvense vereniging,
bedrijf, kenniscentrum, onderwijsinstelling, spin-off die hun maatschappelijke zetel of secretariaat op
het grondgebied van de stad hebben.
c) De uitwerking van het project moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad Leuven.
d) De uitrol (testperiode) van het project duurt minimum 3 maanden en maximum 1 jaar.

Artikel 2: Criteria
a) De mate waarin het voorstel op een vernieuwende manier omgaat met de publieke ruimte in de stad
zodat deze aanzet tot meer bewegen.
b) De mate waarin het voorstel ook een positieve bijdrage levert aan andere beleidsdoelstellingen:
i. Streven naar een toegankelijke en leefbare stad voor diverse bevolkingsgroepen;
ii. Streven naar meer duurzame verplaatsingen waarbij in eerste plaats wordt ingezet op
voetgangers en fietsers;
iii. Streven naar een klimaat neutrale stad tegen 2030.
c)
d)
e)

f)
g)
h)

De mate waarin relevante samenwerkingsverbanden met andere (Leuvense) actoren worden
aangegaan.
De mate van de impact op de ruimtelijke context inspeelt op / bijdraagt tot de realisatie van de
(ruimtelijke) ontwikkelingsvisie voor het desbetreffende gebied’.
Haalbaarheid op korte termijn / haalbaarheid op lange termijn:
i. technisch (installatie, specificatie, onderhoud,…);
ii. financieel (ontwikkelingskost, personeelsinzet, businessmodel,…);
iii. timing (opbouw-afbraakperiode, testperiode/meetperiode, verwerking analyse…).
Impact op ‘meer bewegen’ door de burger.
Monitoring effectiviteit en duurzaamheid van het nieuwe project / product / ontwerp.
De mate van mogelijk permanent gebruik.

Artikel 3 : Aanvraag en verloop
a)
b)
c)
d)
e)

Invullen aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier wordt ingevuld voor 30 april 2017.
Bespreking aanvraagformulier door werkgroep a.d.h.v. bovenstaande criteria.
Werkgroep bezorgt een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende de weerhouden projecten voor
de publieke stemmingsronde.
f) Publieke stemmingsronde. Stemmingsronde wordt gehouden in juni 2017. De publieke stem zal voor
20 % wegen.
g) Werkgroep maakt definitief advies op aan het college ven burgemeester en schepenen.
h) Beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
i) Afsprakennota tussen stad Leuven en initiatiefnemers.
j) Met het oog op de definitieve toekenning van de projectsubsidie en de uitbetaling zal de
initiatiefnemer volgende bewijsstukken toesturen:
i.
Financiële bewijsstukken ter staving van het initiatief;
ii.
Jaarverslag en jaarrekening van de initiatiefnemer;
iii.
Monitoring / impactverslag.
k) De werkgroep heeft het recht alle vormen van controle m.b.t. het ingediende dossier uit te voeren
en/of bijkomende inlichtingen te vragen. Het verstrekken van onjuiste informatie of het niet
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verstrekken van gevraagde informatie kan aanleiding geven tot het weigeren / inhouden van de
projectsubsidie.
l) De uitbetaling gebeurt na voorleggen van financiële bewijsstukken met een maximum van 75 % van de
totaal toegewezen projectsubsidie. 25 % van de projectsubsidie wordt uitbetaald na realisatie en na
het voorleggen van het monitoringverslag en impact op beweging/actieve levensstijl in urban setting.
m) In geval van niet-naleving van de voorschriften van deze projectoproep, kan het college overgaan tot
gedeeltelijke of gehele terugvordering van de projectsubsidie.
Bij betwisting is enkel het college bevoegd om een uitspraak te doen die definitief en bindend is.

Artikel 4: Projecttoelage
Voor deze projectoproep is een budget van 250 000 euro vrijgemaakt.
Er worden maximaal 7 initiatieven weerhouden.
De initiatieven kunnen een maximale projectsubsidie bekomen van 80 % op de aanvaarde ingediende
projectkosten (financiering korte termijn-lijst aanvaarde projectkosten?) rekening houdend met een maximaal
subsidiebedrag van 50 000 euro.

Artikel 5
Deze projectoproep treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

Geviseerd om gevoegd te worden bij
de beslissing van de gemeenteraad
dd.

In opdracht,

De secretaris,
G. VRIENS

De Burgemeester
L. TOBBACK
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