
Bezoekers 

 

Alhoewel het Leuvense stadsbestuur vorige donderdag zelfverzekerd aankondigde dat het 

principieel besliste om onder het Bruulpark een rotatieparking met plaats voor 600 wagens te 

bouwen, is het laatste woord hierover duidelijk nog niet gezegd. Het is nog onduidelijk of N-

VA zich even hard zal blijven verzetten tegen dit project als tijdens de kiescampagne van 

2012, maar Groen is dat alleszins wel van plan. Ook elders wekken plannen om in stadscentra 

ondergrondse parkings te bouwen beroering. Toen bleek dat Brussel onder het Vossenplein 

een parking wilde aanleggen schoten de Maroliens zodanig in hun ‘Brusselse colère’ dat die 

plannen ondertussen alweer afgevoerd zijn. Ook in Vilvoorde, waar Groen de 

mobiliteitsschepen levert, is er protest tegen de geplande parking onder de Grote Markt. Een 

cruciale vraag hierbij is telkens hoe een stadsbestuur moet omgaan met haar bezoekers. Uit 

tellingen van planbureau Buur blijkt dat drie kwart van de wagens die in Leuven rondtoeren 

afkomstig is van buiten de stad. Door de overlast die zij genereren - ongevallen, 

luchtvervuiling, lawaaioverlast, inname publieke ruimte… - zijn ze er deels oorzaak van dat 

velen verhuizen naar een meer groene omgeving. Bezoekers maken een stad echter ook 

welvarender en zorgen ervoor dat velen er hun brood verdienen. Niemand wil een vicieuze 

cirkel waarbij handelszaken op zoek naar meer cliënteel verhuizen naar winkelcentra buiten 

de stad waardoor het aantal bezoekers alsmaar afneemt. Hoe meer auto’s geweerd worden uit 

winkelstraten, des te aantrekkelijker ze echter worden voor bezoekers, getuige het grote 

succes van de winkelwandelstraten.  Een autoluwe stad kan derhalve heel aantrekkelijk zijn, 

zowel voor bezoekers, inwoners als handelaars. De binnenstad bereikbaar maken dient te 

gebeuren met vlotte verbindingen (openbaar vervoer, deelfiets…) vanuit randparkings 

waarover duidelijk gecommuniceerd wordt. Het argument dat bezoekers niet graag lang 

rondlopen met al die waar die ze gekocht hebben kan ondervangen worden door handelaars te 

bewegen de aangekochte goederen thuis te leveren of aan een collectief verdeelpunt bij de 

randparking. Waarom geen collectieve leveringsdienst voor heel Leuven? 
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