
Welcome back relance plan HoReCa Leuven  
Slim parkeergeleidingsysteem - Parking Sint Jacobsplein – Parking Oude Markt 

 
Naar aanleiding van verschillende meningen over de bereikbaarheid van onze stad, 

die onlangs verschenen via allerlei media, willen wij graag een constructief en open debat lanceren. 
En graag met een zo ruim mogelijke groep: 

inwoners, buurtbewoners, bezoekers, handelaars en bestuur. 
Via klanten in onze zaken horen wij al een tijdje dat onze stad kampt met een 

imagoprobleem van onbereikbaarheid. 
Met dit plan willen we bekomen dat iedereen 

van binnen en buiten Leuven zich opnieuw welkom voelt. 
 
 
 
 

Slim parkeergeleidingsysteem 
 

Slimme parkeergeleidingsborden wijzen en begeleiden de bezoekers vanop de ring  
naar vrije parkeerplaatsen en openbare parkings. 

Ze voorzien ook in een vlotte begeleiding naar alternatieven  
voor een volzette parking via “bypassen” 

Ook onze hotels en komende evenementen worden hierop aangeduid en vermeld. 
 
 

Parking Sint Jacobsplein – Vaartkom 
 

Wij merken op dat deze parkings te weinig gebruikt worden. 
Laat gebruiksvriendelijke en zeer regelmatige shuttles de route volgen van 

Sint Jacobsplein – Rector De Somerplein 
Station – Parking Vaartkom – UZ Leuven Campus Gasthuisberg 

Vergemakkelijk de toegang van Parking Vaartkom via de Burchtstraat. 
 
 

Parking Oude Markt 
 

Een ondergrondse parking onder de Oude Markt is het beste compromis tussen enerzijds een 
leefbare stad voor zijn inwoners en anderzijds een aantrekkelijke stad voor de handel en horeca.  

Het is de missing link in de beneden stad, 
 die de overlast van de bewoners van het centrum aanzienlijk zou verminderen, gezien haar ligging. 

Ze is rechtstreeks bereikbaar via de autostrade - Koning Boudewijnlaan - Kapucijnenvoer  
en dit zonder storend en vervuilend “zoekverkeer“ . 

Het is een prachtig plein om als bezoeker van Leuven van start te gaan met zijn bezoek.  
Ze is zeer kort bij de nieuwe podiumkunstenzaal en de handelskern gelegen, 

 zodat zowel de horeca, de handel en de cultuursector gebaat zouden zijn met deze parking. 
 
 
 

Wij geloven en willen werken aan een stad waar ecologie, duurzaamheid, mobiliteit, 
cultuur, werkgelegenheid, inwoners, zorg, onderwijs, horeca en handel hand in hand gaan. 


