Historiek Straatjesgang
1863-1868
Bouw van 16 arbeiderswoningen
Elke woning is ongeveer 3,5 meter breed en 4,85 meter
diep
In de loop van de jaren ‘50, 20ste eeuw

Hele slechte staat van woningen

Vanaf midden jaren 1980

11 huisjes worden samengevoegd tot locatie voor
buurtwerk met kinderwerking en buurthuis.

Sanering eind jaren 1980
De vijf overige huisjes, en twee woningen aan de
Nobelstraat worden afgebroken en vervangen door
nieuwbouw.

2010
Gebouw Straatjesgang wordt opgenomen op de Inventaris
onroerend Erfgoed, zoals ook Tuin de Walque.
Aanvraag tot afbraak van het gebouw om park te vergroten
werd geweigerd.

2016
Stad koopt de woningen over van Dijledal in 2016 als
locatie voor de straatvegers.

Verbouwing en toekomst
gebouw Straatjesgang
Augustus 2018: start verbouwing
Buitenaanzicht
Oorspronkelijk karakter van de arbeiderswoningen behouden.
Lage kwaliteit van oorspronkelijke bouwmaterialen verbouwen,
door bijvoorbeeld de gevels te kaleien.
in samenspraak met Monumentenwacht provincie VlaamsBrabant en dienst monumentenbeleid stad Leuven,
Binnen
Grondige aanpassingen omwille van nieuwe functie:
Veel binnen muren zijn weggenomen;
Alle vloeren zijn vervangen door een nieuwe doorlopende vloer.
Sporen van vroeger in het gebouw
witstenen raamdorpels voorgevel zijn vermoedelijk
hergebruikt en ouder dan de woningen zelf
(water?)put en kelders van vermoedelijk eerdere bebouwing (volgens kadaster plan 1850), van voor het
rechttrekken van de Nobelstraat
Duurzame ingrepen gebouw
Beschikbare oppervlakte maximaal gebruikt
Waar mogelijk dubbel gebruik, zoals verhuur refter in de loop van 2020
Nieuwe delen zijn conform geïsoleerd
Extra opslag regenwater voor gebruik in gebouw en tuin
Zonneboiler voor warm water
Ventilatie met warmterecuperatie
LED-verlichting met detectie
Verwarming op aardgas, systeem geschikt voor omschakeling naar lagere
temperaturen

Tuin de Walque en
omgeving gebouw
Opfrissing van Tuin de Walque met nieuwe speeltoestellen na een inspraaktraject
met de buurt.

Ook enkele aanpassingen in functie van de straatvegers zoals een fietsenberging,
heraanleg Straatjesgang en kuiszone.

Buurproject en nieuwe aanleg Straatjesgang
Ten vroegste in 2021 zal de Straatjesgang als openbaar domein
heraangelegd worden als hoofdtoegang naar tuin de Walque, met veel groen
en enkel toegankelijk voor voetgangers/fietsers, nooddiensten en
onderhoudsvoertuigen.

Bestaande toegang wordt op dat moment enkel diensttoegang voor de
straatvegers.
Dat kan pas gebeuren als de werken op het
buurperceel (woningen) ver genoeg af zijn.
Op dat moment wordt ook de kuiszone aan
de atelierruimte afgewerkt.

Verhuur buurtlokaal
Vanaf half 2020, na testperiode gebouw:
Refter kan gehuurd worden in het weekend als ontmoetingsruimte met keukentje
en sanitair, geschikt voor 30 personen.
Toegang via centrale traphal

via lokalenverhuur stad Leuven, met voordelige tarieven voor (erkende) verenigingen en
inwoners van Leuven, volgens algemeen reglement, beschikbaar op website
www.leuven.be/verhuurlokalen

Leuvense straatvegers
Opdracht
De Leuvense straatvegers houden de Leuvense straten
proper.
Gebied Leuven centrum + enkele invalswegen;
ingedeeld in 36 sectoren

Het hart van het centrum wordt elke dag geveegd, en
dat 7 dagen op 7
Bepaalde sectoren bijvoorbeeld de stationsomgeving
worden 3 tot 4 keer per dag geveegd.
De andere sectoren worden dagelijks bijgestuurd door
de ploegbazen zodat elke sector minstens tweemaal
per week geveegd wordt.
Bijkomende en specifieke opdrachten
Opruimen van de bladeren in de herfst
Onkruidbestrijding: vooral manuele onkruidbestrijding
met onkruidmes en gasbrander
Wildplakken: verwijderen van affiches en stickers
Vegen van de straten bij evenementen

Plaatselijk vegen na elke marktdag
Opruimen rond glas- en textielcontainers
Sneeuw- en ijzelbestrijding: vrijmaken van bushaltes

Leuvense straatvegers
De straatvegers, wie zijn ze?
Diverse groep,
vaak aan het werk via een
werkervaringstraject;
van 20 tot 64 jaar;
diverse geboorteachtergrond m.b.t.
land van her komst;
(vandaag) enkel mannen
Historiek Leuvense Straatvegers
1996/1997
start werking met straatvegers:
Ongeveer 25 straatvegers, met elk een veegkarretje, vuilknijper, schop
en borstel
2002
aankoop eerste straatafvalzuiger ‘Glutton’ met verbrandingsmotor
Gedeeltelijke vervanging van de veegkarretjes: groter bereik,
meer ergonomisch, performanter
2009
aankoop eerste elektrische straatafvalzuiger ‘Glutton’
Voordeel: nagenoeg volledig geluidloze werking en minder CO2 en fijn
stof
2017
uitsluitend elektrische straatafvalzuigers

Vanaf november 2019 nemen de
straatvegers hun intrek in de
Straatjesgang.

