LAAT LEUVEN ZIJN STEM HOREN IN HET STADHUIS
Het is simpel ... Je kent het Parkveld in Heverlee, of je kent het niet. Je kan het
opzoeken op het internet, zie www.parkveld.org, of je kan ter plekke gaan kijken.
Ongetwijfeld een aangename ervaring. Naar het schijnt komt zelfs Louis Tobback
er geregeld met zijn hond je wandelen. Sommigen vinden dat Parkveld maar best
wordt overgoten met beton, om er een verkaveling en bedrijventerrein te
installeren. Dit terwijl het aanpalende bedrijventerrein van Haasrode voor 1/3
leeg staat. Vreemd genoeg is er niet eens een gedegen maatschappelijk debat
over.
Men maakt het moeilijk ... Sinds de jaren ’90 verkocht het OCMW delen van het
terrein aan een verbazingwekkende lage prijs voor vastgoedontwikkeling aan
Extensa N.V. en aan Interleuven. Ook wilt men zich ontdoen van lopende
pachtovereenkomsten met de boeren die vandaag de akkers van Parkveld
bewerken.
Het is eenvoudig … Redenen om de site onaangeroerd te laten zijn talrijk.
Parkveld is een enorme troef, 14 ha van de vruchtbaarste grond en tegelijk de
verbinding tussen twee grote groene zones als Heverleebos en Abdij van
Park/Molenbeekvallei. Parkveld is van groot belang voor de water- en
voedselvoorziening van Leuven. Parkveld is de toekomst: voor de open ruimtes
van de klimaatneutrale stad is Parkveld is om te koesteren, niet om er beton over
te gieten.
Het is ingewikkeld simpel … In onze steeds ingewikkelder wordende samenleving
zijn zowel de politiek als actie voeren een kwestie van hoogtechnologische
knowhow. Men moet beschikken over goed onderbouwde argumenten, accurate
cijfers, recente onderzoeksgegevens … Ook diegenen die ijveren voor het behoud
van het Parkveld hebben die kennis. Al jaren verzamelt zich een indrukwekkende
lijst individuen en organisaties rond het dossier Parkveld. Ter ondersteuning
wordt nu een actie gelanceerd … Het gemeentedecreet voorziet de procedure van
“voorstellen voor burgers” oftewel “het burgerinitiatief”. Dit is het verzoek om
een agendapunt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad en dit moet
dan ondersteund worden door 1% van de inwoners ouder dan 16 in gemeenten
met minstens 30.000 inwoners. Hiervoor willen we graag jouw handtekening. De
meerderheid is vaak iets anders dan de “mathematische” meerderheid die in het
stadhuis bereikt wordt. Het gebeurt meer dat politici de mensen achterna hollen.
In het geval van het Parkveld gaat het om een groeiende groep mensen. Parkveld
is geen gewoon dossier. Het gaat over het geloof dat je als burger ook iets te
vertellen hebt, dat je meetelt, hier en nu, ook in Leuven.
Het is zonneklaar!

