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VOORWOORD 
 
De voorbije dagen hebben de steden Gent en Brugge aangekondigd dat ze 

volledig zullen overschakelen op groene stroom. Hiermee zeggen ze zich 

als voortrekker te willen opstellen in deze discussie. Van Leuven hebben 

we nog geen dergelijk voornemen vernomen. Voor de zoveelste keer mist 

Leuven de kans om voortrekker te worden op het vlak van ecologische 

vernieuwing.  

 

Tijdens de gemeenteraad van april zullen we het stadsbestuur oproepen om 

over te schakelen op 100% groene stroom. Terwijl de Leuvenaars stilaan 

de weg vinden naar zonnepanelen en zonneboilers zweert onze stad bij 

oude recepten. Van een “universiteitsstad” verwachten we wat meer ge-

zond verstand. 

  

Fatiha Dahmani, fractieleider 
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4 Jong Groen! Leuven op volle toeren 

Lieve Vranken zetelt voor Groen! in de raad van 

beheer van 30CC . Voor u misschien nog een nobele 

onbekende, voor ons een van de drijvende krachten 

achter 30CC. Waar 30CC juist voor staat en welke 

accenten Lieve er voor Groen! legt kan je hieronder 

lezen. 

 

Tot 2005 heette 30CC het CultuurCentrum Leuven. 

Deze naam geeft eigenlijk goed weer waar 30CC voor 

staat: podiumkunsten allerlei. Zo biedt 30CC je theater, 

literatuur, klassieke muziek, cabaret, stand-up, opera, 

dans en concerten. Jongeren komen aan hun trekken in 

Bink!, Rode Hond, de vele schoolvoorstellingen, Kunst-

bende, Licht Gekanteld en het Depot. Daarnaast worden 

grootse projecten voorgesteld zoals Donkere Dagen, 

Kulturama, Vol Pension en het Colora Festival.  

Het educatieve deel wordt uitbesteed 

aan verschillende vormingsinstellin-

gen. Op het vlak van communicatie 

wordt er naast de jaarlijkse brochure 

vooral tussentijds kort op de bal ge-

speeld via email, uitnodigingen en 

recent het maandelijkse In&Uit Maga-

zine. Onlangs werd er hard gewerkt 

aan een nieuw beleidsplan. Twee maal 

per jaar organiseert de staf een denk-

dag. Een continue wisselwerking tus-

sen nieuwe ideeën en het bestaande 

aanbod leidt tot nieuwe concepten 

zoals Beautanic, een prachtig program-

ma in het mooie kader van de Kruid-

tuin. 

 

30CC is samen met het Museum M, de 

bibliotheek, de erfgoedcel en het ar-

chief een deel van de Directie Cultuur. 

De staf van 30CC bestaat uit 5 cultuur-

functionarissen en alles samen zo’n 37 

personeelsleden. Men beschikt over 

vijf verschillende locaties: de Romaan-

se Poort, de Predikherenkerk, de Min-

nepoort, de Schouwburg en het Celes-

tijntje. Om een idee te geven hoeveel 

mensen op een jaar met 30CC in con-

tact komen : in 2006 bracht 30CC zelf 

90000 mensen naar de zalen en maak-

ten 80 000 mensen receptief gebruik van 

de zalen van 30CC. De werking van 

30CC wordt verzorgd door een heel ster-

ke, creatieve, hardwerkende, gedreven 

vaste ploeg. De mensen die in de raad 

van beheer zetelen moedigen vooral het 

puike werk aan en ondersteunen waar ze 

kunnen. Het is belangrijk dat 30CC over 

voldoende autonomie blijft beschikken 

om te bepalen wat cultuur voor hen in-

houdt. Cultuur moet cultuur-op-zich 

blijven en niet te veel ten dienste staan 

van het marketing-programma van de 

stad. 

 

Het enthousiasme van Groen! voor de 

nieuwe naam heeft er mee voor gezorgd 

dat 30CC snel boven de doopvont gehou-

den kon worden. De tweejaarlijkse trips 

per bus naar de Munt voor Leuvense 

operaliefhebbers zijn een idee van 

Groen!, en kennen steeds meer succes. 

Groen! zou in de toekomst nog meer 

willen doen aan het fietsenprobleem rond 

de cultuurhuizen bij voorstellingen. In-

dien er in de toekomst een nieuwe grote 

zaal voor podiumkunsten komt, zou dit 

een prachtige gelegenheid voor een eco-

logisch denkkader bieden wat betreft 

ligging, vervoer en energie. 

 

 

Lieve Vranken en 30CC 



Sinds 2004 kan je in het Toverhuis met je baby of kleuter terecht 

voor opvang. Niets bijzonders zou je denken, ware het niet dat Ka-

trien Croes en Katja Van Rillaer voor een speciale toets gezorgd 

hebben. Ze gaan immers uit van een ecologische gedachte: wat goed 

is voor het milieu is ook goed voor kinderen. 

 

Katrien Croes, zelf moeder van twee,  legt ons uit hoe ze tot dit concept 

kwamen: “Toen ik mijn eerste passen als kinderverzorgster zette en in 

een kribbe werkte, viel het me op dat er per dag een vuilzak per leef-

groepje op de container werd gesmeten. In het begin vond ik dat nor-

maal. Maar na een tijdje kwam ik tot het besef dat voor een kribbe met 

zo’n honderd plaatsen, dit opliep tot 8 vuilzakken per dag. Dat zijn er 

40 per week en 160 per maand. Dit sloeg bij mij in als een bom. Dit 

moet toch anders en beter kunnen dacht ik toen bij mezelf. Ik vond het 

choquerend te weten dat ik actief deelnam aan zo een massa vervuiling. 

Je moet je dan ook nog inbeelden dat 

pampers gemaakt zijn van materialen 

die moeilijk te recycleren zijn. Alle-

maal vervuiling dus.” 

 

“Daarna liep ik rond met het idee een 

crèche op te starten die het ecologi-

scher zou aanpakken en kwam toen 

Katja tegen. Zij wilde ook met kinder-

opvang beginnen en ook liefst met 

zorg voor het milieu. Enige tijd later 

(april 2004) zijn we gestart met Het 

Toverhuis. Om het probleem van het 

afval te counteren gebruiken we ka-

toenen luiers. In het begin hadden we 

hier toch wat schrik voor. Hoe zou-

den de mensen dit onthalen? Zouden 

we wel genoeg ouders vinden die dit 

verhaal een warm hart toedragen?”  

 

Creatief Met Afval 

 “Het bleek een onverdeeld succes te zijn. Onze opvang zit dagelijks vol 

en de meeste ouders geloven in onze filosofie. Deze gedachte houdt 

namelijk meer in dan enkel het gebruik van katoenen luiers. We willen 

op alle vlakken het ecologische gedachtegoed eren. Zo halen we onze 

voeding voor een deel bij een bioboer. Het andere deel komt van De 

Wikke. Dit is een arbeidszorgproject van Wonen en Werken dat op 

biologische en natuurlijke manier meer dan 40 soorten groenten teelt. 

Deze manier van aankopen heeft verschillende voordelen: je bent zeker 

dat je gezonde voeding hebt, steunt er lokale boeren mee en bespaart 

heel wat afval. Er komt namelijk geen plastic of dergelijke bij kijken.”  

“Deze lijn proberen we overal door te trekken. Bij al onze aankopen 

proberen we zo milieubewust mogelijk te werk te gaan. Vooral het afval 

trachten we te reduceren. We composteren niet alleen alles wat gecom-

posteerd kan worden, we letten er ook op geen overtollig plastic in huis 

te halen; zo nemen we voor onze kuisproducten vaten van 25l in plaats 

Het Toverhuis 

van  25 flessen van 1 liter. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk 

zaken te hergebruiken. Zo zal geen enkel WC-rolletje onbeschilderd de 

crèche verlaten.” 

 

 “Het huis dat we aankochten om de kribbe in onder te brengen hebben 

we stelselmatig gerenoveerd met het oog op energiebezuiniging. De 

eerste grote actie ondernamen we nog voor de opening. Door het plaat-

sen van superisolerend glas verliezen we een hoop minder warmte. Om 

ons hierover te informeren namen we contact op met een energieconsu-

lente. Dit resulteerde in het plaatsen van een zonneboiler. Het warme 

water dat nu gebruikt wordt om de billetjes van de kleinsten te wassen 

is opgewarmd door de zon. Het water voor de toiletten komt uit de re-

genwaterput. Allemaal aanpassingen die een rechtstreekse impact heb-

ben op je energiefactuur. Maar niet alle aanpassingen waren zo dras-

tisch. Kleine aanpassingen zoals het plaatsen van spaarlampen of extra 

isolerend materiaal in de slaapkamers 

doen ook hun duit in de zak.” 

“We proberen ook zo vaak mogelijk 

buiten te zitten met de kinderen. We 

hebben een grote tuin, een van de ver-

eisten tijdens onze zoektocht naar een 

geschikt pand, en willen daar zo veel 

mogelijk van genieten. We hebben in 

onze tuin ook dieren zoals geiten en 

kippen.” 

 

“Het cliché dat ecologisch duurder is 

kan ik niet bevestigen. Onze dagprijs 

ligt misschien wel iets hoger dan in 

andere crèches maar je hebt bij ons 

minder extra kosten en krijgt er meer 

voor terug. In onze dagprijs zijn bij-

voorbeeld een 10- en 4-uurtje inbegre-

pen. Bij vele andere kribbes is dit niet 

zo, daar wordt ouders gevraagd zelf een koek en een stuk fruit voor 

dochter- of zoonlief mee te brengen. Ook het feit dat je geen 5 tot 8 

pampers per dag meer moet gebruiken omdat we katoenen luiers ge-

bruiken, beïnvloedt het financiële plaatje van de ouders. Onze kosten 

liggen aan de ene kant wel iets hoger: ecologische producten vallen 

soms duurder uit dan gewone. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de pro-

ducten voor het kuisen en reinigen van de kribbe. Anderzijds sparen we 

dan weer een pak uit door zoveel mogelijk afval zelf te recycleren of te 

composteren.” 

 

“Eigenlijk zijn we best fier op onze aanpak. En de mensen lijken het 

ook wel OK te vinden. We krijgen meer aanvragen dan we kunnen ver-

werken. Daarom hebben we nu een tweede kribbe opgestart in het deel 

van het huis waar we tot voor kort zelf  woonden. Ook dat heeft veel 

succes. En op 1 september starten we nog een ander filiaal. Hiervoor 

wijken we uit naar Herent waar we nu volop aan het verbouwen zijn. Ik 

nodig je uit een kijkje te komen nemen zodra het klaar is.”  

 

Wil ook jij lid worden van Groen! Leuven ? 
 

Contacteer vrijblijvend Marguerite Lely 

Marguerite.lely@groen.be of 0475 32 91 88 

Katja en Katrien van Het Toverhuis 



In de vorige nieuwsbrief gingen we uitgebreid in op het falen van 

de schepen inzake het dossier Sportoase. We beloofden U toen in 

deze nieuwsbrief verslag  uit te brengen over het resultaat van de 

opmerkingen van onze raadsleden tijdens de begrotingsgemeen-

teraad. Helaas hebben we moeten vaststellen dat de door de bur-

gemeester beloofde commissie alsnog dode letter bleef. De voor-

bije gemeenteraad was voor de verandering een stuk korter, 

omdat de agenda maar een aantal punten bevatte.  

 

Het beleidsplan ‘Cultureel Erfgoed 2009-2014’ was  er één van. 

Globaal gezien is dit een zeer goed plan. Het is een goede zaak dat er 

een stevige erfgoedwerking komt in Leuven. Er is wel enige be-

zorgdheid over de voorwaarden voor dat beleid. De erfgoedcel 

moest voor een deel vanuit het niets beginnen, omdat de stad  de 

voorbije jaren eigenlijk geen structureel beleid voerde. In het be-

leidsplan staan nu erg veel mooie ideeën en projecten. Bij de erf-

goedmedewerkers is er echter wel de terechte zorg dat de volgende 

jaren de stad relatief veel nadruk zal 

leggen op diverse evenementen en 

op het museum. Magda Aelvoet 

vroeg de bevestiging dat er de vol-

gende jaren voldoende structurele 

aandacht en ruimte zou zijn om een 

werking in de diepte uit te bouwen. 

Daarnaast vroeg Magda ook aan-

dacht voor een ruimere focus op 

erfgoed. Nu wordt er sterk ingezet 

op het in kaart brengen en inventari-

seren van reeds bestaande initiatie-

ven of organisaties. Het zou dus 

kunnen dat bepaalde groepen, die voor de geschiedenis van de stad 

belangrijk waren maar die misschien minder goed gedocumenteerd 

zijn, uit beeld verdwijnen. Hierdoor zou ook een belangrijk stuk 

erfgoed verloren kunnen gaan. Weten we bijvoorbeeld genoeg over 

de geschiedenis van de migranten in Leuven? Hoe hebben zij hun 

leven georganiseerd en welke bijdrage hebben zij door de eeuwen 

heen aan de stad geleverd? Hoogstwaarschijnlijk is het katholieke 

leven goed in kaart gebracht, onder meer door het KADOC. Maar 

wat dan met de islam, het protestantisme of de vrijzinnigheid? Door 

zeker ook de witte vlekken in kaart te brengen kan gerichter gewerkt 

worden.  

 

Ook het dossier over RecuPC stond op de agenda. In oktober had 

schepen Brepoels verklaard dat de situatie van de werknemers van 

RecuPC na de vereffening duidelijk zou worden. In de decemberzit-

ting zei hij dat de vereffening nog een kwestie van dagen was. In de 

krant kon men ondertussen lezen dat de schepen met de vakbonden con-

tact zou opnemen over de afwikkeling van het dossier. Tot op de dag van 

de gemeenteraad is dit echter niet gebeurd. De werknemers bleven maan-

den in het ongewisse. De stadsadvocaat liet wel aan de vakbond weten dat 

de gepresteerde overuren niet bewezen zouden zijn,  de formule-Claeys 

voor de vooropzeg niet zou worden toegepast en dat er wettelijke proble-

men zouden zijn voor de toekenning van outplacement. Magda wilde 

weten waarom de schepen nog geen contact met de vakbond had opgeno-

men en wanneer de vereffening echt zou worden afgesloten. Verder wilde 

ze weten of het stadsbestuur akkoord ging met de voorstellen van de ver-

effenaar, die zwaar knagen aan de rechten van de werknemers. Schepen 

Brepoels lichtte toe dat er ondertussen een oplossing was bereikt. Onder 

meer door de verkoop van de stock was er voldoende geld om de verbre-

kingsvergoeding te betalen aan de werknemers. Magda reageerde tevre-

den, ook omdat de schepen beloofde het vereffeningsrapport ter inzage te 

bezorgen. Ze herhaalde wel dat ze het een vergissing van het stadsbestuur 

vond dat er niet gekozen was voor een uitdoofscenario voor RecuPC. Op 

die manier had men aanspraak kunnen 

maken op het fonds voor de sluiting van 

ondernemingen. Nu werden bovendien 

subsidies misgelopen.  

 

Marleen Demuynck diende een voorstel 

in tot vergroening van overbodige of 

overbodig geworden kleine asfalt- en 

betonvlaktes op het openbaar domein in 

Leuven. Kleine ingrepen volstaan im-

mers vaak al om een stad of wijk aan-

trekkelijker te maken voor de bewoners. 

Verder moet voor de regenopvang het 

aantal verharde oppervlaktes zoveel mogelijk beperkt worden. Vandaar 

dus de groene vraag aan het stadsbestuur. Voorbeelden hiervan zijn onder 

meer in Kessel-Lo in de Partizanenstraat (ter hoogte van de Schakelstraat) 

en op de Wilselsesteenweg aan de spoorweg. Ook is er aan de Parkpoort 

richting Ruelensvest op de vest zelf een stuk asfalt blijven liggen dat geen 

enkele functie meer heeft. Er zijn in Leuven nog heel wat grotere en klei-

nere plekjes te vinden die voor verbetering vatbaar zijn. Marleen vroeg 

het stadsbestuur akkoord te gaan met het principe om overbodige asfalt- 

en betonoppervlakten te vergroenen. In dat verband zou een werkplan 

voor het jaar 2008-2009 voorgelegd moeten worden voor eind juni 2008. 

De betrokken schepen antwoordde positief op de tussenkomst. Op een 

aantal plaatsen zijn al acties voorzien en daarnaast werd voorgesteld bij-

komende plekjes te inventariseren en deze te bespreken in de commissie. 

Marleen stelde nog voor dat men bij de heraanleg van stoepen telkens 

eens zou kijken in de buurt of er ook andere plekjes waren die voor her-

aanleg in aanmerking kwamen.  

De fractie in actie 

Marleen Demunck & Magda Aelvoet 

 

Wil ook jij een steentje bijdragen aan onze nieuwsbrief? 
 

Contacteer vrijblijvend Nicolas Boucherie 

nico.boucherie@groen.be of 0499 567 086 
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T  0475 660 330 
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Riet Van Laer, raadslid 

T  0473 81 01 43 
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Toon Toelen, raadslid 
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Marco Sereno, voorzitter 
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DINSDAG 15 APR 2008 
De Avonden 
Claude Turmes en Eloi Glorieux over ’Lang Leve 

de Energierevolutie’, om 19u30 in het Provinciehuis 

 
DONDERDAG 17 APR 2008 
Ledenvergadering Jong Groen! Leuven  
Om 20 in het COOP Wereldcafe 

Bondgenotenlaan 

 

DONDERDAG 24 APR 2008 
Filmvoorstelling Jong Groen! Leuven 
Kom gratis naar ‘Sicko’ van Michael Moore om 

20u00 in aula Jean Monnet, Parkstraat 51 

 
WOENSDAG 30 APR 2008 
Ledenvergadering.  
Om 20 u in het Leuvense secretariaat. 

 

DONDERDAG 8 MEI 2008 
Festival mei ‘68 
Kom mei ‘68 herdenken op het Hogeschoolplein  
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ZATERDAG 10 MEI 2008 
Jong Groen! Leuven Fuift! 
Swingende beats voor jong en oud. Kom je 

uitleven op deze supergezellige avond in De 

Blauwe Kater, Naamsestraat te Leuven 

 

MAANDAG 12 MEI 2008 
Pinkstermaandagbrunch 
Geertruihof, Leuven 

Het inschrijvingsformulier vindt je hieronder. 

 

DINSDAG 13 MEI 2008 
De Avonden 
Marie Hélène Aubert, Dirk Barrez en Vera Dua 

over ’Richting Rechtvaardige Voeding’ 

Om 19u30 in het Provinciehuis 

 

ZONDAG 18 MEI 2008 
BICYCITY 
Om 9u wordt aan het Leuvense station het 

startsein gegevens voor de jaarlijkse 

verovering van Brussel door ‘de fiets’. 
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Op zaterdag 12 april bracht JongGroen! Leu-

ven (JGL) samen sympathisanten en andere 

geïnteresseerden een bezoek aan een van de 

moskee's die Leuven rijk is. 

 

We bezochten de studentenmoskee die gelegen is 

aan de Rijschoolstraat, naast de stedelijke sport- en 

feestzaal. We werden om 11u 's morgens bijzonder 

gastvrij ontvangen door imam Hèdi , Aïcha , nog 

enkele andere medemoslims. De Leuvense imam 

Hèdi die ook islamitisch consulent is in gevange-

nissen en daar de spirituele en psychologische 

noden heelt, gaf ons uitleg over het ontstaan en de 

plaats die studentenmoskee inneemt in het leven 

van de Leuvense moslims. Daarna kwamen we 

van Aïcha te weten wat de islamitische bronnen 

zeggen over zaken zoals levenskwaliteit en respect 

 

12 mei 2008 

10u tot 14u - Geertruihof Leuven 
 

Groen! Leuven nodigt je uit op maandag 12 mei in het Geertrui-

hof, een gezellige locatie mét tuin in het hartje van Leuven. 

 

Brunchen kan doorlopend tussen 10u en 14u. 

Er is een kinderspeelhoek voorzien. 

 
 

Nodig je vrienden en familie uit en schrijf je in bij marguerite.lely@groen.be. 

Laat ons weten of je denkt te komen tussen 10u en 12u of tussen 12u en 14u. 

voor de planneet. Op het einde werden we getrak-

teerd op zoete versnaperingen en overheerlijke verse 

muntthee. We waren het er allemaal over eens dat 

het een zeer interessant bezoek was geweest en dat 

we zeker ons steentje moeten bijdragen om bruggen 

te bouwen tussen de verschillende groepen die onze 

multiculturele maatschappij rijk is. 

Meer info op www.jonggroenleuven.be. 

Jong Groen! Leuven op moskeebezoek 


