Leefbaar Oud-Heverlee
Beleidsvisie
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Samenvatting

Initiatieven ter verbetering en behoud van de leefbaarheid voor bewoners en groepen bewoners
zullen door de gemeente moeten worden ondersteund.
Om de leefbaarheid in onze gemeente te garanderen moeten voorwaarden worden vooropgesteld
waardoor voorzieningen in de dorpgemeenschap behouden kunnen blijven en aldus een kwalitatief
aanvaardbaar leefklimaat in stand wordt gehouden.
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Openbare ruimten en plezierig leefklimaat

Een toeristische gemeente als Oud-Heverlee moet zorgen voor een goed groenonderhoud, goed
onderhoude wegen, fiets- en voetpaden.
Het groen is volop aanwezig in onze gemeente, de toestand én de aanwezigheid van fiets- en
voetpaden daarentegen laten vaak te wensen over. Daar wil Leefbaar Oud-Heverlee dan ook de
komende 6 jaar een hoofdagendapunt van maken.
Leefbaar Oud-Heverlee wil dit bereiken door veilige fiets- en voetpaden aan te leggen, wat iedere
burger ten goede zal komen en ook het toerisme. Nu geraken de zwakste weggebruikers, zoals
rolstoelgebruikers, via de voetpaden nergens en zijn ze genoodzaakt om zich op de openbare weg te
begeven.
Moderne en uniforme bewegwijzering binnen de gehele gemeente en dorpskernen wilt Leefbaar
Oud-Heverlee realiseren en op termijn ter beschikking stellen van verenigingen. Wildgroei van
bewegwijzering dient te worden bestreden.
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Verkeersvoorzieningen en veiligheid

De gemeente moet in de toekomst dan zorg dragen voor veilige en goed onderhoude wegen, fietsen voetpaden.
Veiligheid binnen de dorpskernen vindt Leefbaar Oud-Heverlee van wezenlijk belang. Waar mogelijk
willen we dat realiseren zonder steeds bijkomende 30 km/u-zones.
Goede afspraken met de basisscholen over de veiligheid in de schoolomgeving, met speciale regels
bij het brengen en ophalen van de kinderen, moeten gemaakt worden.
De verkeerssituatie aan het toeristische Zoete-Waters domein dient te worden aangepakt in het
kader van een duurzaam verkeers- en parkeerbeleid in samenspraak met de horeca en de burger.
Zo kan er een veilige toeristische omgeving worden gecreëerd om en rond de vijvers.
De verkeersveiligheid in de dorpskernen dient ook aangepakt te worden door het extra aanbrengen
van spiegels op tal van plaatsen (bv. in de bocht op de Leuvensestraat te St Joris Weert zodat
vrachtwagens en bussen het verkeer dat van over de spoorweg en de Beekstraat komt beter zien
aankomen. Alsook op de hoek van de fonteinstraat en de dorpsstraat te Oud-Heverlee en nog tal
van andere plaatsens).
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Behoud gemeentelijke voorzieningen

Prioriteit moet worden gelegd in het behoud van de voorzieningen op een aanvaardbaar niveau.
De gemeente Oud-Heverlee dient zorg te dragen voor een voorzieningsniveau dat aansluit op de
behoeften van zijn bewoners, verenigingen en toeristen. Voor Leefbaar Oud-Heverlee is het
multifunctioneel gebruik van voorzieningen voor de samenleving van groot belang.
Leefbaar Oud-Heverlee wil op termijn in elke dorpskern kleine maar efficiënte multifunctionele
culturele centra bouwen voorzien van kleine maar moderne keukens, waar gemeentelijke
verenigingen en burgers gebruik van kunnen maken om hun jaarlijkse of wekelijkse activiteiten in te
laten doorgaan alsook communie-feesten en kleine fuiven. Nu is er enkel in Haasrode zo een zaaltje
en in Oud-Heverlee de parochiezaal waar de tijd 60 jaar is blijven stilstaan.
Leefbaar Oud-Heverlee wil dan ook het voorbeeld van onze buurgemeente Bierbeek volgen, daar
zijn ze 30 jaar vooruit op ons met hun cultureel centrum 'De Borre' en in elke deelgemeente is er
zo’n klein cultureel centrum zoals bv te Opvelp met haar volledig in Inox ingerichte keuken.
De verbouwingen aan het cultureel centrum te Blanden laten ook veel te lang op zich wachten,
tevens is er ook veel te weinig parking aan dat ontmoetingscentrum. Overdag zijn er maar 10
parkeerplaatsen ter beschikking en die worden dan nog grotendeels ingenomen door de gemeentearbeiders die in de loodsen achter het ontmoetingscentrum werken.
Leefbaar Oud-Heverlee wil op termijn een andere locatie creëren voor het containerpark. Voor ons
kan het niet dat de in- en uitrit gelegen zijn op 50m van de gemeentelijke basisschool te Blanden.
Het is levensgevaarlijk dat de vrachtwagens van Ecowerf hun containers op de Bierbeekstraat
achterlaten om zo te laden en te lossen in de smalle inrit naar het containerpark. Deze inrit wordt op
termijn terug gebruikt door de schoolkinderen om zich te begeven naar het turnzaaltje van het
ontmoetingscentrum eens deze eindelijk afgewerkt is.
Door een andere inplantingsplaats te creëren van het containerpark kan het achterste stuk, waar nu
het containerpark gelegen is, gebruikt worden als parking voor de gebruikers van het
ontmoetingscentrum. Zo kan wildparkeren op de Bierbeekstraat vermeden worden en wordt de
omgeving aangenamer en veiliger.
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Wonen in een fusiegemeente

De inwoners van de gemeente bepalen binnen beleidskaders de eigen woonomgeving. De gemeente
zorgt voor nieuwbouwmogelijkheden binnen alle dorpskernen maar mag het landelijke karakter niet
verwaarlozen en hoogbouw om aan de woningbehoeften te kunnen voorzien, is uit den boze. .
Leefbaar Oud-Heverlee vindt het lang zelfstandig kunnen blijven wonen in het eigen dorp van
essentieel belang. Wij vinden het belangrijk dat ook de jeugd een wooncarrière kan maken binnen
de fusiegemeente en bij voorkeur binnen het eigen dorp.
Leefbaar Oud-Heverlee is voor een evenwichtige woningbouw per dorpskern met een landelijk
karakter.
Duurzaam bouwen is een “must” binnen de gemeente Oud-Heverlee.
Nieuwe natuur alleen ontwikkelen waar het past en daar waar het niet strijdig is met de agrarische
en recreatiesector. Nieuwe natuurontwikkelingen dienen aan te sluiten aan bestaande natuurparken.
Leefbaar Oud-Heverlee wil samenwerken aan maatregelen tot behoud van de leefbaarheid op het
platteland en daarmee ook voor onze fusie gemeente. We zien een landelijke tendens dat de
leefbaarheid meer en meer onder druk komt te staan. Een van de redenen vormt het gebrek aan
(betaalbare) nieuwbouwmogelijkheden. Dat wordt mede veroorzaakt door de huidige regelgeving en
begrenzingen van uitsluitingsgebieden.
Regionaal moeten we ons hard maken om woningbouw te realiseren en tevens eroverwaken dat we
ons buitengebied niet gaan verrommelen. Dat kan alleen bereikt worden door een goede
samenwerking tussen de gemeente en de verschillende overheden.
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Duurzaamheid binnen de gemeente Oud-Heverlee

De gemeente Oud-Heverlee zal voor haar burgers een voorbeeldfunctie moeten zijn in het werken
met duurzame materialen en duurzaam energiegebruik. Bovendien moet zij een stimulerend beleid
voeren om het energieverbruik te verminderen. Leefbaar Oud-Heverlee wil dat gemeentelijke
gebouwen voorzien worden van duurzame middelen, als zonnepanelen, om hiermee de CO2 uitstoot
te verminderen.
Samen willen wij de behoefte aan energie binnen onze gehele gemeente onderzoeken en een plan
van aanpak opstellen.
Windmolens worden door Leefbaar Oud-Heverlee gezien als kleine energiebedrijven en horen
daarom niet in de nabijheid van woningen te worden geplaatst. Leefbaar Oud-Heverlee ziet veel in
de plannen om windmolens langs de E40 te plaatsen enkel als uit studie’s blijkt dat deze rendabel
zijn op korte en lange termijn en wij er als gemeente baat bij hebben en als ook de inwoners van
onze gemeente er profijt uit halen.
De gemeente betrekt ondernemers en burgers actief bij klimaatvraagstukken en doelstellingen om
te komen tot een gemeentelijk milieubeleid. Leefbaar Oud-Heverlee is van mening dat de
gemeentelijke ambitie groter mag zijn dan het nationaal milieubeleid. Uiteraard dient naar de
burgers en bedrijven toe gewerkt te worden aan een flankerend beleid maar dit mag echter niet
leiden tot een situatie waar bedrijven en burgers nadeel van ondervinden. Gemeentelijk milieubeleid
is voor wat Leefbaar Oud-Heverlee betreft gericht op stimuleringsmaatregelen voor bedrijven en
burgers in plaats van aanvullende (beperkende) regelgeving.
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Jeugd- en jongeren beleid

Jongeren binnen de gemeente Oud-Heverlee moeten zelf uitvoering kunnen geven aan het
formuleren van het jongerenbeleid.
Samen “met” de jeugd voorzieningen realiseren en deze “door” de jeugd laten beheren ! Leefbaar
Oud-Heverlee meent dat juist de bestaande werkvormen daar leidend in kunnen zijn. Het mee laten
draaien binnen bestaande structuren heeft een grotere betrokkenheid van de jeugd tot gevolg en
daarmee een grotere gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
De gemeente dient een actief beleid te voeren ter bestrijding van de jeugdwerkeloosheid.
Actief beleid ter bestrijding van gebruik van drugs en alcohol onder de jeugd.
Voor gezinnen die hulp behoeven, moeten er duidelijk afgestemde en gecoördineerde zorgtrajecten
ontwikkeld worden die hen de nodige hulp verschaffen. Een goede afstemming met de scholen vindt
Leefbaar Oud-Heverlee daarbij van zeer groot belang.
We zullen - samen met jongeren - maatregelen moeten treffen om jongeren langer een thuis te
kunnen binnen de gemeente Oud-Heverlee. Deels vertrekt men door het gebrek aan betaalbare
woonruimte en gebrek aan ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden en (jeugd) voorzieningen.
Voor deze laatste punten dienen we regionaal en provinciaal afspraken te maken.
Vrijwilligersbeleid actief op jongeren toespitsen. Jongeren betrekken en stimuleren om deel te
nemen aan vrijwilligersprojecten en bij verenigingen.

8

Economische ontwikkelingen

De gemeente Oud-Heverlee dient een duidelijke visie uit te dragen betreffende het creëren en
behouden van werkgelegenheid, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten in de regio.
De gemeente Oud-Heverlee moet ondernemers ondersteunen en bijstaan in het bereiken van hun
doelstellingen. Een goed vestigingsklimaat is een vereiste binnen de gemeente c.q. de regio.
In de gemeente Oud-Heverlee onderscheiden we drie belangrijke economische pijlers, te weten de
toeristische sector zoals horeca en B&B enz, de agrarische sector en de overige bedrijven. Al deze
bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en veelvuldige activiteiten in de gemeente, dus moeten wij
erop toezien hen zoveel mogelijk te steunen en te koesteren waar mogelijk.

8.1 Toeristische sector
De toeristische sector is belangrijk voor de gehele gemeente Oud-Heverlee. De gemeente dient
facilitair te zijn, zodat deze sector zich kan blijven profileren en verbeteren.
Leefbaar Oud-Heverlee is van mening dat verstevigingen van de dijken en de vijveroevers moet
worden gerealiseerd aan de Zoete Waters, zodat er een veilige omgeving ontstaat voor de verdere
ontwikkeling van natuur, toerisme en recreatie.
Leefbaar Oud-Heverlee is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de Zoete Waters en het Zoet
Waterpark een uitstekend middel is om Oud-Heverlee beter op de kaart te krijgen. Het biedt
voordelen voor de natuur en een economische impuls voor gans de fusiegemeente. Hierbij is voor
Leefbaar Oud-Heverlee de relatie met de omgeving en de herstructurering van de omgeving van
groot belang bij het tot stand komen van een leefbare toeristische omgeving.
Een toeristische gemeente als Oud-Heverlee, dient ervoor te zorgen dat het openbaar groen er goed
uitziet. Zeker binnen Haasrode, Blanden, Vaalbeek , Oud-Heverlee en Sint Joris Weert vraagt dat om
specifieke aandacht. Ook de ingangen van de dorpskernen en de bewegwijzering vragen om meer
specifieke aandacht.
Leefbaar Oud-Heverlee wil samen met het bedrijfsleven plannen ontwikkelen, waardoor het aanzicht
zal verbeteren binnen de gehele gemeente.
Goede kwaliteit van de fiets- en voetpaden is van groot belang voor de uitstraling.
Een goed functionerende VKT (Vereniging voor Kultuur en Toerisme) is een “must” in een
toeristische gemeente. Met name de informatieverstrekking en promotie van het gebied zijn
belangrijke kerntaken. De gemeente onderschrijft dit en subsidieert het VKT .
Leefbaar Oud-Heverlee gaat in de eerste plaats voor kwalitatieve uitbreiding van het recreatiepark
en de gemeente zal dit facilitair ondersteunen. Kleinschalige uitbreiding dient passend te zijn in de
omgeving en moet een meerwaarde betekenen, bijvoorbeeld unieke concepten of concepten die we
nog niet binnen de gemeente hebben. Niet teveel van hetzelfde. De bouw van
appartementsgebouwen zoveel mogelijk beperken.

8.2 Agrarische sector
De agrarische sector is een belangrijke economische motor binnen de gemeente. Leefbaar OudHeverlee vindt behoud van natuur en nieuwe natuurontwikkelingen van groot belang. Wij dienen
echter de belangen van de agrarische sector daarbij goed te (blijven) bewaken. Voor Leefbaar OudHeverlee geldt dat de gronden met de agrarische bestemming worden gerespecteerd. Want Leefbaar
Oud-Heverlee is van mening dat boeren moeten kunnen boeren.
De gemeente is facilitair voor de agrarische sector, zodat deze zich kan ontwikkelen en aanpassen
aan de (nieuwe) eisen die de markt en maatschappij aan de agrarische sector opleggen.
De regelgeving voor deze sector dient te worden vereenvoudigd waar mogelijk door de gemeente.
Ook zal de gemeente de sector ondersteunen in acties om landelijke en provinciale regelgeving te
versoepelen.
Het (her)begrenzen en realiseren van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) en de (ecologische)
verbindingszone geschiedt uitsluitend op basis van vrijwilligheid en alleen op verzoek van de
desbetreffende grondeigenaar, na goed overleg met omliggende agrarische bedrijven. We hebben te
respecteren dat de gronden een agrarische bestemming hebben.
Natuurontwikkelingen zoveel als mogelijk aansluitend laten realiseren. Bij nieuwe
natuurontwikkelingen, direct gelegen aan bestemde agrarische gronden, moet door de
natuurorganisatie met respect worden gehandeld naar zijn agrarische buren toe.
Er dient een gedegen en eigen beleid te komen in het kader van ruimte voor ruimte, passend in de
provinciale beleidskaders. Dit beleid wordt in nauwe samenwerking met de sector ontwikkeld.
Om verschraling tegen te gaan dient de gemeente facilitair te zijn voor bedrijven van het
buitengebied om te kunnen investeren, waardoor ze zich nog beter kunnen ontwikkelen.

8.3 Overige bedrijven
De ontwikkelingen kleinschalige en bestaande bedrijvenzones dienen verder uitgewerkt te worden,
dit tot behoud van bedrijven en werkgelegenheid, alsmede de leefbaarheid binnen gemeente OudHeverlee.
De regionale visie betreffende bedrijventerreinen is bepalend voor verdere ontwikkelingen binnen de
gemeente Oud-Heverlee. Kleinschalige plannen op bestaande gemeentelijke bedrijventerreinen en
grootschalige ontwikkelingen op regionale terreinen.
Werkgelegenheid is voor ons allen dan ook van zeer groot belang. Leefbaar Oud-Heverlee zal zich
hard blijven maken voor behoud van deze werkgelegenheid. Hierbij is de medewerking van de
bedrijven in het kader van de landschappelijke inpassing een noodzaak.
Leefbaar Oud-Heverlee wil dan ook dat huidig gevestigde bedrijven kunnen blijven in de gemeente
en indien ze kleinschalig willen uitbreiden, moet dit ook mogelijk zijn binnen onze gemeente zonder
hinder te veroorzaken aan de woonomgeving.

9

Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid en gezondheidszorg

Ouderen nemen een belangrijke plaats in binnen de samenleving. De gemeente dient zorg te dragen
dat zij hun plaats binnen de samenleving kunnen blijven innemen. De gemeente ondersteunt en
stimuleert initiatieven waardoor de ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen
woning of dorp. De Volksgezondheid is van groot belang en daarom is Leefbaar Oud-Heverlee van
mening dat de gemeente op enkele zaken de regie moet gaan voeren, al dan niet in samenwerking
de huisartsen.
Leefbaar Oud-Heverlee is van mening dat een goed gezondheidsbeleid moet leiden tot het volgende
motto: “Wij staan voor gezondheid van junior op school tot senior zelfstandig”.
Behoud van de ouderenwerker. Hierbij is het uitgangspunt dat de ouderenwerker samen met
ouderen beleid kan ontwikkelen, uitvoeren en evalueren.
Maatregelen om eenzaamheid te voorkomen binnen de gemeente.
De verwachting is dat, naast leefstijlfactoren als onvoldoende gezonde voeding en te weinig
bewegen, vooral eenzaamheid als probleem zichtbaar zal zijn. Eenzaamheid als
gezondheidsprobleem is ook een welzijnsprobleem. Eenzame mensen nemen niet of nauwelijks deel
aan de samenleving. Naast het verlies aan potentieel (vrijwilligers, mantelzorg) voor de samenleving
is de gezondheidsschade en het verlies aan levenskwaliteit enorm groot.
Leefbaar Oud-Heverlee is van mening dat een belangrijke taak van de gemeente bestaat in het
ondersteunen van de zwakkeren in onze samenleving. Dit kan zij onder meer realiseren door de
inwoners te wijzen op de regelingen ten behoeve van gehandicapten en inwoners met een minimum
inkomen.
Zorgen voor voldoende voorzieningen en activiteiten binnen de verschillende dorpskernen voor deze
groep burgers.
Ook mag het aanbod van openbaar vervoer binnen de gehele gemeente Oud-Heverlee door
bezuinigingen niet nog meer afnemen. Leefbaar Oud-Heverlee vindt het huidige pakket minimaal
noodzakelijk om te zorgen dat de burgers langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen
woning en dorp.
Aandacht voor binnenmilieu op scholen en gemeentelijke gebouwen. Op het gebied van het
binnenmilieu op onder meer de basisscholen moet er nog wel het een en ander worden verbeterd.
Ventilatie en andere maatregelen bevorderen dat het binnenklimaat gezonder wordt in de
basisscholen als ook binnen andere gebouwen. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en
hebben ze minder snel last van benauwdheid en hoofdpijn. Ook willen we dat er sneller opgetreden
wordt als de sanitaire voorzieningen in de scholen defect is als ook in andere gemeentelijke
gebouwen. Dit alles kan de gezondheid van de schoolkinderen en andere ten goede komen.
Een gezond mens leeft gemiddeld langer en kan beter zorgen voor zijn/haar directe omgeving. En
juist de mantelzorgers zijn straks van wezenlijk belang om ouderen langer zelfstandig te kunnen
laten wonen in de eigen woonomgeving en om de gehele zorg betaalbaar te houden.
Leefbaar Oud-Heverlee is van mening dat er een samenhangend beleid door de gemeente moet
worden ontwikkeld in het bijzonder op het gebied van preventie van ziektes en de bevordering van
gezondheid te stimuleren en te faciliteren.
Gebouwen, straten trottoirs en oversteekplaatsen moeten zoveel mogelijk rolstoel toegankelijk zijn.
Een gehandicaptenraad zou belangrijk kunnen zijn voor de gemeente als gesprekspartner bij nieuwe
plannen en herstructurering van bestaande plannen.

10 Onderwijs, sport, cultuur en welzijn
Het garanderen van goed onderwijs en het actief betrekken van ouders bij het onderwijs is een
belangrijke kerntaak voor de gemeente.
De huidige sportvoorzieningen dienen door de gemeente in stand gehouden te worden op goed
niveau. Maar een uitbreiding ervan is zeker ook aan de orde. Wij denken dan aan een deftige
sporthal - liefst gebouwd met subsidies van de Vlaamse overheid - waar elke vereniging de
mogelijkheid heeft om hun activiteit erin te laten doorgaan, een eigen tap te installeren of zelf uit te
baten bij eenmalig jaarlijkse activiteiten, aangezien de drankinkomsten voor een sportclub één van
de grootste inkomsten is voor elke club.
We willen dan ook het voorbeeld volgen van andere gemeentes die er zijn voor hun verenigingen
zoals bv de Gemeente Rotselaar met sporthal DE MEANDER of sporthal DE KRONKEL te Huldenberg
en ook Kortenberg, deze gemeentes hebben allemaal oog voor hun sportclubs, en hebben de
mogelijkheid voorzien dat er naast de vaste cafetaria, al dan niet uitgebaat door privé, de sportclubs
een tap kunnen installeren in een daartoe voorziene ruimte in de sporthal.
Voor de gemeente hebben de welzijnsinstellingen een groot maatschappelijk nut. De gemeente OudHeverlee realiseert zich dat hun voortbestaan voor de sociale samenhang van de gemeente van
essentieel belang is. Vandaar dat Leefbaar Oud-Heverlee de gemeente zal blijven ondersteunen ter
stimulering van het vrijwilligerswerk en de verenigingen. Een goed en verantwoord cultuurbeleid
vinden wij van groot belang.
Ruimte om te kunnen bewegen binnen de gehele gemeente is voor ons - Leefbaar Oud-Heverlee van groot belang. Dit gaat, voor wat betreft Leefbaar Oud-Heverlee, verder dan alleen sporthallen
en sportvelden, maar juist ook voorzieningen dicht bij huis, op straat. Trapveldjes, tafeltennistafels,
skatebanen, speelvelden en pleintjes.
De combinatie sport en scholen dient nog meer een functie te krijgen bij het onderwijs. Samen met
het promoten van gezonde voeding.
Beweging is voor de gezondheid een belangrijk gegeven voor jong en oud. Vandaar dat ook voor
ouderen de mogelijkheid moet worden gecreëerd dat men meer kan bewegen binnen de dorpen en
dit in een beter en efficiënte aangepaste accommodatie. Dit alles zal meer mensen aan het bewegen
zetten en actief deelnemen stimuleren.
Deze ontwikkelingen dienen te worden gerealiseerd in samenwerking met de burgers, verenigingen,
schoolbesturen en adviesraden. Adviesraden moeten volgens ons veel meer inspraak krijgen op het
gemeentelijk beleid aangezien deze uit mensen en verenigingen bestaan die alles in praktijk
beleven.
De gemeente dient samen met verenigingen en particuliere kunstinitiatieven de kunst te blijven
stimuleren.
We willen dan ook een kunstroute aanleggen binnen de gemeente. Alsook terug kunst op het water
realiseren.
Behoud van de openbare bibliotheken is van groot belang.
Culturele vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. We willen dat de gemeente
samen met de basisscholen de culturele vorming blijft ontwikkelen bij de schooljeugd.

11 Zorgvuldig en verantwoord financieel beleid
De gemeente dient een gedegen financieel beleid te voeren en hierover op een inzichtelijke manier
verantwoording af te leggen. Tegenvallers kunnen ook buiten de schuld van de gemeente optreden,
maar mogen niet automatisch leiden tot lastenverhoging van de burgers van Oud-Heverlee.
Leefbaar Oud-Heverlee wil het bestaand beleid onder de loep nemen en erop toezien dat de beoogde
maatschappelijke effecten ook daadwerkelijk worden gehaald.
Reduceren van de administratieve lasten voor verenigingen en bedrijven.
Leefbaar Oud-Heverlee wil dat de gemeente meer controle uitvoert op hun gebouwen die onder haar
eigen beheer zijn, alsook op het materiaal dat er aanwezig is, zoals kookgerei, tassen borden en
andere en wil dat de gemeente personen aanstelt die verantwoordelijk zijn voor de inboedel, en dat
deze met huurders of verenigingen een inventaris opstellen voor en na de activiteit van elke
vereniging of huurder, zodat ze via een waarborg kunnen garanderen dat de inboedel compleet blijft
wat nu zeker niet het geval is, aangezien er hier geen of veel te weinig controle op is.

