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“Godsheide zal Godsheide blijven”
Eind dit jaar, begin volgende jaar 
worden de eerste huizen van twee 
grote verkavelingen, goed voor 
220 woningen, gebouwd in 
Godsheide. Veertien 
engagementen moeten ervoor 
zorgen dat het dorp zijn eigenheid 
kan bewaren. Dat zijn het 
stadsbestuur, samen met Unie 
Godsheide, actiegroep Leefbaar 
Godsheide en de betrokken 
projectontwikkelaars overeen 
gekomen.

Dirk JACOBS

X Veertien engagementen

Van parking De Zwaan tot 
betere busverbindingen

9.  De uitbaters van brasserie
De Zwaan hebben het stuk
grond naast de zaak 
gekocht en gaan daar een 
bijkomende private parking
aanleggen.  

10.   Aan De Lijn is een betere
busontsluiting van Godshei-
de gevraagd en mooiere 
bushaltes in de kern.  

11.   Er start een blijvend 
participatietraject met de 
inwoners. Onder meer Unie
Godsheide zal meepraten 
over een visie rond mobili-
teit, parkeren en de herin-
richting van het dorpsplein.

12.   Met NV De Scheepvaart 
wordt bekeken welke 
toekomst de Tuikabelbrug 
nog heeft. 

13.   Unie Godsheide wordt 
erkend als gesprekspartner
en alle communicatie zal in
overleg met hen gebeuren.

14.   Aan de ontwikkelaars 
wordt gevraagd om de 
ingrepen in functie van de 
waterhuishouding op een 
begrijpbare manier uit te 
leggen aan de Godsheidena-
ren. (dj)

De veertien afspraken die de leefbaarheid in Godsheide moeten garanderen op een rijtje. 
Sommige dingen klinken vertrouwd in de oren, andere zijn nieuw(er). 

De veertien maatregelen worden nu vastgelegd in een 
afsprakennota met het schepencollege. Op die manier zijn
wij er zeker van dat niemand ‘rare’ dingen gaat doen

Unie Godsheide

Twee miljoen euro voor uitvoering van veertienpuntenplan

Renaat Roekaers, Bart Moors, Luc Vlekken en Kristel Van Quathoven
van de Unie Godsheide zijn tevreden met het plan. FOTO SVEN DILLEN

1. Er wordt een ‘minder hin-
der’-plan opgesteld. Daarin 
moet onder meer een aparte 
weg voor aan- en afvoer van 
materiaal overwogen worden. 

2. De Trichterheideweg wordt 
doorgetrokken vanaf Infrax tot
aan het sas van Godsheide om
sluipverkeer weg te houden. De
weg wordt in 2017-2018 
aangelegd. 

3. Tussen de Kleinstraat en de 
Platte Vijverstraat komt een 

nieuwe weg om het centrum
autoluw te maken. Er komt
ook een bijkomende parking.
De werken starten in 2018.

4.  De grond-
verhan-
delingen
tussen
de stad,
de
school

“Godsheide zal Godsheide blij-
ven”, beloven burgemeester Nad-
ja Vananroye (CD&V) en schepe-
nen Tom Vandeput (CD&V) en 
Habib El Ouakili (sp.a). “Alles sa-
men hebben we twee miljoen euro
samengebracht om dit engage-
ment te realiseren”, zegt schepen
Vandeput. “Dat geld is bestemd
om gronden te verwerven, voor 
groenaanleg, parkings, wegen en 
fietspaden.”  
Bij de Unie Godsheide, dat de
jongste jaren flink mee aan de kar
trok om de belangen van de Gods-
heidenaren te verdedigen, niks 
dan tevreden gezichten. Maar
ook realisme. “De veertien maat-
regelen worden nu vastgelegd in 
een afsprakennota met het sche-
pencollege waardoor ze ook na 
deze legislatuur van tel blijven. Op
die manier zijn wij er zeker van dat
niemand ‘rare’ dingen gaat doen.
Samen met de actiegroep Leef-
baar Godsheide zullen we dit pro-
ject de volgende jaren bewaken op
de correcte uitvoering ervan. En
als het ergens vastloopt, gaan we
terug rond de tafel zitten. Dat is 
heel duidelijk overeengekomen.” 
Volgens de projectontwikkelaars 
is het de eerste keer dat er op zo’n
manier wordt samengewerkt, met
zoveel inbreng van de Godsheide-
naren. “Het heeft me positief ver-

rast”, zegt Ed Somers van Vestio.
“Samen met Kolmont hebben we
ingestemd met een halvering van 
het aantal te bouwen woningen
per fase. Dat zorgt voor minder 
druk op de buurt.” 
De verkavelingsplannen zijn in-
middels afgerond voor zowel 
‘Dorp bij de stad’ (Kolmont) als
‘Godskespark’ (Vestio). “Nu
moeten de ontwikkelaars hun 
‘minder hinder’-plan voorleggen 
aan het schepencollege. Is dat in 
orde, dan kunnen ze starten met 
de aanleg van de wegenis”, zegt 
schepen Vandeput. “Als alles vlot
verloopt, kan dat in de zomer-
maanden beginnen en kunnen de
eerste huizen worden opgetrok-
ken eind 2017, begin 2018.” 

en Tevona worden zo snel 
mogelijk afgerond om de 
toegangsweg naar de parking
van de toekomstige school te
realiseren. Dit dossier zit in de
eindfase. 

5.  De projectontwikkelaars 
dragen 550.000 euro bij aan
infrastructuurwerken, maar 
ook aan investeringen in 
functie van de gemeenschap.

6.  Er wordt werk gemaakt van
een goede fietsontsluiting. Er
komt een fietspad van het 
centrum naar de Universiteits-
laan. Ook komt er een fietspad
dwars over het golfterrein 
vanaf de Kiezelstraat tot aan
de Trichterheideweg. Er komt
nog een fietsstrook aan de 
rand van de parking Ethias 
Arena en één langs de 
Trichterheideweg tot aan de 
Universiteitslaan. 

7.  De parking aan de Kleinstraat
blijft open tot de nieuwe 
parking langs de nieuwe 
verbindingsweg Kleinstraat-
Platte Vijverstraat klaar is.

8.  Tijdens festiviteiten in 
Godsheide blijft de parking
van de golfclub als ‘over-
lapparking’ dienen. Het
centrum wordt zone 30.


