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PROJECTOPROEP VITALE

STAD

FINANCIERINGSVORM IN FUNCTIE VAN BURGERPARTICIPATIE VIA EEN
PROJECTTOELAGE.

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

WAT WILDEN

EEN VITALE STAD’

WE BEREIKEN?

- Verhoging van het bewustzijn van het belang van een actieve levensstijl

- Leuven nog sportiever maken
- Mensen aanzetten om (meer) te bewegen
- Samenwerking tussen partners
- Combinatie sport - technologie

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

WAT WILDEN

EEN VITALE STAD’

WE BEREIKEN?

- Door ontwikkeling van nieuwe, innovatieve en verschillende
producten en beweegmethodieken door middel van samenwerking
tussen stad Leuven, KULeuven, UCLL, Leuven Mindgate, innovatieve
bedrijven, creatieve sectoren en duurzame burgerparticipatie door
co-creatie tussen sport, technologie en creativiteit.

- Door middel van financiële ondersteuning via een projecttoelage
door stad Leuven en dit voor de ontwikkeling van een nieuw product
/ project /ontwerp. En daarnaast stelde de stad Leuven haar
publieke ruimte gedurende een periode ter beschikking als ‘living
lab’.

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP - VOORWAARDEN

- Budgetafspraken met het bestuur: 250 000 euro voor max. 7
initiatieven
- Aanmelden/indiener: erkende Leuvense vereniging, bedrijf,
kenniscentrum, onderwijsinstelling, spin-off
- Uitwerking project moet plaatsvinden op grondgebied Leuven
- Uitrol (living lab): gedurende minimum 3 maanden en maximum 1
jaar

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP - CRITERIA
De projecten werden beoordeeld op basis van:
- Vernieuwende manier omgaan met publieke ruimte ifv bewegen (20%)
- Bijdragen aan andere beleidsdoelstellingen stadsbreed (10%)
- Samenwerkingsverbanden (10%)
- Impact ruimtelijke context ifv ruimtelijke ontwikkelingsvisie (10%)
- Haalbaarheid korte/lange termijn (technisch, financieel, timing) (10%)

- Impact op ‘meer bewegen’ (20%)
- Monitoring (10%)

- Mogelijk permanent gebruik (10%)

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP – AANVRAAG/VERLOOP
- Lancering projectoproep januari 2017 – indienen project uiterlijk 30 april
2017
- Via aanvraagformulier
- Beoordeling ingediende projecten door een jury
- Kennis gave projecten aan college
- Publieke stemming – 12 weerhouden projecten waarop gestemd kon worden
- Na publieke ronde 7 projecten weerhouden
- Publieke bekendmaking
-

Afsprakennota/samenwerkingsovereenkomst college + gemeenteraad
Startvergaderingen
Opvolging
Evaluatie

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP – AANVRAAG/VERLOOP
- Jurysamenstelling – overleg – advies
- Vertegenwoordiger sportdienst (2)
- Vertegenwoordiger dienst ruimtelijke ordening (2)
- Vertegenwoordiger DFB – afdeling data-verwerking

- Vertegenwoordiger Leuven Mindgate
- Vertegenwoordiger KULeuven LRD (Leuven Research Development)

- Vertegenwoordiger KULeuven Faber (Lo-faculteit)

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP – AANVRAAG/VERLOOP

- Publieke ronde
 12 weerhouden projecten waarop eenvoudig kon gestemd
worden adhv 1min film + samenvatting
20% weging
 na publieke ronde werden 7 projecten weerhouden

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP – AANVRAAG/VERLOOP
- Publieke bekendmaking van de winnende projecten tijdens de
tofsportnacht 2017

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP – AANVRAAG/VERLOOP

- Opmaak van 7 samenwerkingsovereenkomsten

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

OPROEP – AANVRAAG/VERLOOP
- Gezamenlijk startvergadering 7 projecten: november 2017
- Overlopen samenwerkingsovereenkomst
- Financiële afwikkeling (75 – 25 %) - Indienen facturen ter
verantwoording
- Inname openbaar domein – collegebeslissingen
- Vergunningen (vb open Gym, plaatsing containers,…)
- Sportpromotie/ communicatie
- Monitorverslag voor 1/12/2018
- Presentatie voor jury: 14 december 2018 (25 % resterende
financiële middelen)

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

VERLOOP FINANCIËN

➢ Bar-code – 34.500 euro
➢ Cronos – Beweeg Leuven – 34.500 euro
➢ Ipitupcoach – 43.000 euro
➢ Moving Neighbours – 34.500 euro
➢ Open Gym – 34.500 euro
➢ The Box – 34.500 euro
➢ Traject Yourself – 34.500 euro

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

LOCATIES – ACTIETERREIN / INNAME

OPENBAAR DOMEIN

- Eigenlijke uitvoering van de projecten
- Bepalen locaties in overleg met de andere stadsdiensten

- Geen evidentie
- Er bestond geen standaard procedure voor projecten die meer dan 3
maanden impact hebben op het openbaar domein
- Project per project naar het college – coördinatie sportdienst

PROJECTOPROEP ‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

VERGUNNINGEN -AANDACHTSPUNTEN
-Er kunnen maar structureel aanpassingen op het openbaar domein
worden uitgevoerd, nadat er een officieel positief besluit van het
college is omtrent de inname van het openbaar domein en nadat de
eventueel noodzakelijke vergunningen werden afgeleverd.
-Organisatie is volledig verantwoordelijk voor structurele aanpassingen
van het openbaar domein en organisatie staat zelf in voor het bekomen
van de nodige verzekeringen. Organisatie is aansprakelijk voor de
aanpassingen aan het openbaar domein en de constructies die worden
opgericht.

-Afsluiten van de nodige verzekeringen

PROJECTOPROEP

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

7 PROJECTEN
1. Moving neighbours
Moving Neighbours is een project dat buurtbewoners samenbrengt om gedurende 12 weken
samen meer te bewegen. 55 deelnemers uit drie Leuvense buurten (Casablanca,
Ridderbuurt en Mannenstraat) gingen in februari voor het eerst de uitdaging aan. De 12
weken gingen van start met een eerste kennismakingsmoment en een fitheidsmeting.
Elke deelnemer werd gekoppeld aan één of meerdere beweegpartners en uitgerust met
een Fitbit (sporthorloge), waarmee ze hun beweging konden registeren en toegang hadden
tot het online Improver Platform. Daarnaast werd elke deelnemer begeleid door een
student-coach en aangemoedigd door de buurtwerkers. Elke week werd per groepje –
deelnemer(s) en student-coach – een beweegmoment ingepland en af en toe werd er ook
met de voltallige groep afgesproken. De inzet was om een fitte en warme buurt in Leuven
te worden.

https://youtu.be/WjcSOrpMVSo

2. Open Gym

PROJECTOPROEP

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

7 PROJECTEN
Een openbare fitness, opgebouwd uit herbruikbaar en gerecycleerd materiaal, die altijd en
door iedereen gratis gebruikt kan worden: dat is Open Gym.
De Open Gym bestaat uit verschillende toestellen: pull-up bars, een klimmuur, een bench,
een boksplatform, een constructie waarop je calisthenics kan doen, … Daarnaast zijn er
ook verschillende materialen beschikbaar om mee te sporten zoals halters en
springtouwen.
Tijdens de zomermaanden stonden er bovendien twee verplaatsbare constructies in het
Heuvelhofpark en in De Bruul.
Niet alleen stelt Open Gym de constructies ter beschikking van iedereen, er worden ook
gratis lessen aangeboden. Via hun website blijf je op de hoogte van toekomstige lessen en
activiteiten. Je vindt er ook een oefeningenboek dat je kan gebruiken om te gaan
trainen.

https://youtu.be/mB8hDal-kn8

PROJECTOPROEP

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

7 PROJECTEN
3. Traject Yourself
TrajectYourself is laagdrempelig en interactief stadsspel dat rondreist door Leuven en haar
deelgemeenten. Het bestaat uit een traject van registratiepunten die je als voorbijganger
moet zoeken.
Aan het portaal kan je een TrajectYourself-badge meenemen en jezelf registreren.
Vervolgens kan je op zoek gaan naar de verschillende checkpoints. Met de badge kan je je
aanmelden waarna je verrassende weetjes over de stad krijgt en de kans hebt om je
mening te delen over een bepaald onderwerp. Voor deze informatie en vragen wordt rond
verschillende thema’s gewerkt zoals wonen, studeren, cultuur en toerisme.
Alle verzamelde informatie zal je via de checkpoints, via het portaal of via de
website www.trajectyourself.be kunnen verkennen.
Het doel is om enerzijds mensen naar nieuwe plekjes te leiden en anderzijds wandelend
de stad te laten ontdekken doormiddel van contextuele data en vragen. De resultaten van
die bevraging kunnen dan opnieuw gedeeld worden voor een extra dimensie in de kijk op
de stad.

PROJECTOPROEP

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

7 PROJECTEN
4. Cronos Leuven – DynaGo
DynaGo, een project ontwikkeld door Cronos Leuven, in samenwerking met Needle,
Craftworkz en Aptus moedigt Leuvenaars aan om meer te stappen, te lopen en te fietsen.
Door bestaande apps zoals Strava en Moves aan DynaGo te verbinden, worden al hun
bewegingen opgeslagen en in kaart gebracht. De verzamelde kilometers worden omgezet
in LEURO’s (Leuvense euro’s zeg maar). Deze kunnen ingezet worden voor de ontwikkeling
van projecten in hun buurt en de stad.
Basisschool Sancta Maria maakte tijdens een testfase van zes weken leerkrachten en
ouders warm om te bewegen en hun prestaties te registreren op DynaGo. Het streefdoel
van 50 deelnemers en een minimum van 350 LEURO’s werd ruim overschreden. 100
enthousiaste testers hebben heel wat gestapt, gelopen en gefietst om zoveel mogelijk
LEURO’s in te zamelen.
De ingezamelde LEURO’s, goed voor 700 echte euro’s, werden tijdens het persmoment aan
de school overhandigd. Met dat geld heeft de school nieuw materiaal kunnen aankopen om
de kinderen op de speelplaats nog meer te stimuleren om te bewegen.

PROJECTOPROEP
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EEN VITALE STAD’

7 PROJECTEN

5. Ipitupcoach
De IPitup-beweegbank is een unieke bank die heel wat esthetische kenmerken heeft van
een standaard zitbank, maar véél meer is dan dat. Het toestel is immers zowel zit- als
beweegbank. Door de verschillende uitbreidingen die erop aanwezig zijn, maakt de IPitupbeweegbank een ongeëvenaarde waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk. De beweegbank
is een innovatief en compact all-in-one fitnesstoestel. De IPitup-bank is een bank die
enerzijds comfortabel zitten toelaat, maar anderzijds mensen stimuleert om erop en
errond te bewegen. De IPitup-beweegbank maakt nieuwsgierig en zet mensen op
laagdrempelige wijze aan tot bewegen in de publieke ruimte. IPitup-beweegbanken bieden
een uitzonderlijke meerwaarde langs wandelpaden, in parken en op pleinen,
straathoeken, schooldomeinen, sport-, industrie- en zakencomplexen.
De IPitup-app is een unieke gezondheidsapp die bewegen stimuleert en dit bovendien
toelaat in alle mogelijke omgevingen en op eender welk tijdstip.
https://youtu.be/KnZo5KQmgWg

6. THE BOX

PROJECTOPROEP

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

7 PROJECTEN

THE BOX TO MOVE is een interactieve installatie
die mensen aanzet om te bewegen.
In THE BOX TO MOVE komen mensen samen met anderen in een afgesloten
ruimte waarin ze worden getriggerd om op hun eigen manier te bewegen.
Door de interactie tussen beweging en muziek creëren ze al spelend hun
ervaring. Het plezier van bewegen staat centraal!
Iedereen kan deelnemen en bewegen op zijn eigen manier. Daarom geldt er één spelregel:
“what happens in THE BOX, stays in THE BOX”. De installatie is toegankelijk voor 1 tot 4
personen. Eén ervaring duurt ongeveer 7 minuten.
Vanaf 30 juni trokTHE BOX TO MOVE op Zomertour door Leuven.
Achtereenvolgens stonden OPEK, het Ladeuzeplein, het station en Hal 5 op het
programma. De installatie bleef telkens 2 weken op 1 locatie en trok dan door naar de
volgende.
Meer info en foto’s van het project vind je op de Facebookpagina van THE BOX TO MOVE.
THE BOX TO MOVE is een realisatie van VZW Move2Create en e-Media Research Lab KU
Leuven in samenwerking met Toyfoo design of urban- /public interventions.

7. BAR-CODE

PROJECTOPROEP

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

7 PROJECTEN
Dé nieuwe hype in Leuven is misschien wel calisthenics. Je hebt er een ‘barpark’ voor nodig, en
sinds kort staat er zo eentje aan Sportoase Philipssite. Uit verschillende mogelijke locaties
verkozen de fans van Barcode deze locatie.
Bij calisthenics gebruik je je eigen lichaam als weerstand. Je focust op het verwerven van
vaardigheden. Dus niet op het esthetische, zoals in fitnesscentra, waar je echt werkt aan je
lichaam. Als gevolg van trainen voor deze vaardigheden bekomt men een beter fysiek en mentaal
welzijn. Juist doordat de focus op skills ligt, heeft het een veel motiverender karakter dan de
traditionele krachttraining in een fitness
Om calisthenics populairder en bekender te maken, organiseert het BAR-CODE-team gratis
workshops voor beginners, gevorderden en experts. Sommige sessies zijn voor iedereen, andere
alleen voor kinderen, volwassenen, mannen of voor vrouwen. In de zomer worden er wekelijks
zo’n 3 workshops georganiseerd.
Je kan ook individueel aan de slag in het barpark.
Het is altijd toegankelijk en er hangt een infopaneel waarop
vijf oefeningen uitgelegd staan, een per spiergroep.

PROJECTOPROEP

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

VERLOOP

- Opvolging – evaluatie – meerwaarde participatie op lange termijn
(+ 1 jaar)

- Er volgt nog een presentatie aan de jury om aan te tonen hoe de
projecten mensen aan het bewegen gekregen hebben.
- Projecten waarvan we al weten dat die blijven voortbestaan:

PROJECTOPROEP

RESULTAAT

‘LEUVEN,

EEN VITALE STAD’

EN VERDERZETTING:

7 PROJECTEN

1. Moving neighbours
Na 12 weken werd het proefproject afgerond en blikte iedereen tevreden terug. De
deelnemers waren zeer enthousiast over het verloop van het project. Niet alleen omdat ze
meer bewust geraakten van het belang van bewegen, maar ook omdat ze nieuwe mensen
uit hun buurt leerden kennen. Ook de buurtwerkers en student-coaches vonden het een
zeer geslaagde test.
De UCLL, co-financierder van het project, besliste dan ook om het stagetraject ook
komend schooljaar op te nemen in de Lerarenopleiding en te verkennen hoe dit verder kan
worden ingebouwd.
Dit project is een samenwerking tussen Hogeschool UCLL, Ready 2 Improve, BioRics en
buurtwerking ’t Lampeke.
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EN VERDERZETTING:

7 PROJECTEN

2. Open Gym
Er werd een huurovereenkomst afgesloten tussen de stad en agentschap wegen en verkeer.
Op haar beurt sloot de stad een huurovereenkomst af met Open Gym om de terreinen
onder de brug van de E314 ter beschikking te stellen.
Open Gym blijft steeds verder ontwikkelen en uitbreiden. Zo zullen er onder andere extra
constructies voor calisthenics, krachttraining, slackline en parkour gebouwd worden. Er
wordt ook bekeken om vaste constructies op andere plekken in Leuven te plaatsen.
Het project van open gym wordt dus verdergezet na afloop van het project Leuven een
vitale stad.
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EN VERDERZETTING:

3. Traject Yourself
Verder verloop is nog niet gekend.

7 PROJECTEN
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EN VERDERZETTING:
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4. Cronos Leuven - DynaGo
Cronos Leuven presenteert ‘Beweeg Leuven!’, een nieuw platform dat Leuven en
Leuvenaars in beweging brengt.
In een volgende fase wordt de testfase geëvalueerd en beslist om het prototype al dan
niet verder te ontwikkelen en uit te breiden tot een volwaardig platform om alle
Leuvenaars te motiveren om meer te bewegen.
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EN VERDERZETTING:

7 PROJECTEN

5. Ipitupcoach
De geplaatste banken in het Sluispark en aan de Balk Van Beel blijven bestaan. Het
onderhoud van de banken wordt na afloop van het project Vitale stad overgenomen door
de stadsdiensten.
Bij nieuwe woonontwikkelingen, waar ook voorzieningen zijn, wordt er telkens een
beweegbank geïmplementeerd in de plaats van een gewone bank.
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EN VERDERZETTING:

6. THE BOX
Verder verloop is nog niet gekend.

7 PROJECTEN
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EN VERDERZETTING:
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7. BAR-CODE
Het barpark blijft bestaan. Het onderhoud van het barpark zal na afloop van het project
Vitale stad overgenomen worden door de stadsdiensten. Als zich een opportuniteit
voordoet zullen er nog barparken geïmplementeerd worden.

LEUVEN, EEN VITALE STAD


THE END

DANKJEWEL VOOR DE AANDACHT
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