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Bruulparking doet Devlies en Tobback de pedalen verliezen

In Het Nieuwsblad1 lazen we deze week enkele opmerkelijke uitspraken over de 
Bruulparking van schepen Carl Devlies en van burgemeester Louis Tobback. Volgens 
Devlies wordt het draagvlak voor de Bruulparking groter. Dat heeft hij gemerkt tijdens de 
participatievergaderingen over het circulatieplan. Ondergetekende heeft deelgenomen aan
twee van die stadsgesprekken. Verschillende andere leden van actiegroep De Bruul brult 
hebben dat ook gedaan. En wij hebben vooral gemerkt dat er veel kritiek was op het 
circulatieplan … en weinig uitgesproken steun voor de Bruulparking. Neemt schepen 
Devlies zijn dromen misschien voor werkelijkheid?

Geen Bruulparking in sp.a-programma 2012
Volgens burgemeester Tobback was de Bruulparking duidelijk de inzet van de 
verkiezingen in 2012 en heeft de kiezer toen voor die parking gestemd. We vinden dat een
bijzonder merkwaardige uitspraak, want in het verkiezingsprogramma van de sp.a Leuven 
van 2012 vinden we geen enkele vermelding over de Bruulparking.2 Dit staat wel in dat 
programma:
“In onze mobiliteitsvisie staat het STOP-principe centraal, waarbij er voorrang gegeven 
wordt aan Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en dan pas aan de Personenwagen.”
“Onze ambitie is de Leuvense binnenstad verder autoluw te maken waarbij we inzetten op 
het creëren van meer openbare, leefbare, groene ruimte zodat mensen elkaar ontmoeten 
en andere vervoermodi meer ruimte krijgen (zoals voetgangers, fietsers en gebruikers van 
het openbaar vervoer).”

En verder in het sp.a-programma lezen we het volgende:
“Voor bezoekers van de stad voorzien we randparkings als een gordel rond de stad, waar 
men kan overstappen op duurzame vervoermiddelen die bezoekers naar de binnenstad 
brengen zoals pendelbussen die rijden op milieuvriendelijke brandstoffen (ev. elektriciteit), 
(elektrische) fietsen die kunnen uitgeleend worden of fietstaxi's. We voorzien nieuwe 
oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen op verschillende plaatsen in de stad. Ook 
blijven we inzetten op autodelen (zowel particulier als privé) en bekijken we de 
mogelijkheid van de introductie van elektrische deelwagens voor korte verplaatsingen.”

We mogen dus wel stellen dat de Leuvenaars die in 2012 voor de sp.a hebben gestemd, 
niet voor een extra centrumparking (onder de Bruul) hebben gekozen, maar wel voor een 
behoorlijk ambitieus duurzaam mobiliteitsbeleid (lees er de rest van het programma maar 
op na).

Kromme redenering van CD&V
In het verkiezingsprogramma van 2012 van coalitiepartner CD&V3 lezen we dit:
“Met het STOP-principe (stappen, trappers, openbaar vervoer, persoonlijk vervoer) richten 
we ons op een verdere verhoging van de verplaatsingen te voet of per fiets. Het openbaar 
vervoer moet de andere mobiliteitsbehoeften van de mensen verder invullen.
Autoverkeer is misschien een noodzakelijke aanvulling en verdient daarom eveneens 
aandacht. Het is van belang om ook een andere dan de traditionele invulling van het 
gebruik van de auto te bekijken waarbij zowel aandacht moet gaan aan comfortabel 
woonparkeren als aan mogelijks innovatieve toepassingen en ideeën. Cruciaal is de 

1 http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160322_02196081 
2 http://mediadatabank.s-p-a.be/sharedmedia/uploads/files/12/08/GR12_programma.pdf 
3 https://docs.google.com/file/d/0B6ADnzI2-vn4MFpoSEhqamsyaHM/preview?pli=1 
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goede verkeersdoorstroming om de verschillende verkeersassen van de stad.”

Verder lezen we:
“CD&V pleit voor meer randparkings -ook in overleg met buurtgemeenten- in combinatie 
met publieke fietsen en frequente en performante busverbindingen met het stadscentrum 
d.m.v. kleine shuttle bussen van De Lijn.”

De partij vindt dat te verzoenen met:
“Een bijkomende parking onder Den Bruul is een goed idee. Er is te weinig ruimte om 
voldoende capaciteit te voorzien met enkel en alleen randparkings. Een slim ingeplande 
bezoekersparking met doordachte toeleiding en afwikkeling van het parkeerverkeer, 
creëert geen overlast.”
Een kromme redenering, wat ons betreft.

Wat mobiliteit betreft mogen we dus stellen dat de inzet van de verkiezingen in 2012 het 
STOP-principe was en niet de Bruulparking, zoals burgemeester Tobback stelt.
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