Heraanleg Celestijnenlaan
De Celestijnenlaan is één van de Leuvense straten die op de planning staan voor grondige heraanleg.
Dat is nodig omdat de riolen verouderd zijn en de voet- en fietspaden te smal zijn volgens de huidige
opgelegde normen.
Daarnaast heeft De Lijn heeft in overleg met de stad een nieuw vervoersplan uitgewerkt. De huidige
centrale structuur waarbij alle bussen samenkomen aan het station verdwijnt en er komen
verschillende knooppunten, waaronder Gasthuisberg met het ziekenhuis en de onderzoeks- en
onderwijskampus met 30.000 bezoekers per dag. De ringbus wordt dan de draaischijf van het dit
nieuwe netwerk dat de knooppunten verbindt. Na een grondige studie werd beslist dat deze ringbus
een traject langs de Celestijnlaan zal volgen zodat ook Campus Arenberg met IMEC bediend wordt.
Daar werken en studeren elke dag zo’n 18.000 mensen.
Overleg met de buurt
Deze plannen werden voorgesteld aan de buurtbewoners in september 2019. Tijdens dit
infomoment waren er veel bezorgdheden. Het aantal bussen dat door de Celestijnenlaan zou rijden
was een belangrijke bekommernis van de buurt. In samenspraak met de Lijn werd het aantal bussen
teruggebracht van 24 naar 12 per uur. Andere bezorgdheden waren de veiligheid van de scholen,
aantal parkeerplaatsen op de openbare weg, onteigeningen om de weg te verbreden en
trappenpartijen naar de appartementen. Na de buurtraadpleging volgden nog verschillende
overlegmomenten met de vertegenwoordigers van de buurtbewoners en de school Terbank.
Om een antwoord te bieden op deze openstaande bezorgdheden van de buurt heeft de stad een
studiebureau aangesteld. Dit bureau voert voorbereidend werk uit om later definitieve beslissingen
te kunnen nemen in samenspraak met de bewoners. Op basis daarvan zal dit bureau het nieuwe
ontwerp voor de Celestijnenlaan uittekenen.
Dit bureau is verplicht zes overlegmomenten met de buurt te organiseren die de studie in concrete
plannen moet omvormen. De stad vindt het immers belangrijk om bij het ontwerp van de plannen
voor de heraanleg van de Celestijnenlaan de bewoners te informeren en in overleg te gaan.
Door de uitzonderlijke situatie kan de stad momenteel geen infomoment organiseren. Maar we
gingen op zoek naar nieuwe informatie- en overlegmogelijkheden die corona-proof zijn.
Binnenkort wordt er een uitgebreide nieuwsbrief verdeeld en komt er een speciale webpagina over
de Celestijnenlaan op de stadswebsite. En de stad ontwikkelde een nieuwe overlegmethode: een
webinar. Dat is een online presentatie waar je via chat vragen kan stellen aan het stadsbestuur.

