Dinant, 22 oktober 2015

“La Croisette” in Dinant
een van de eerste projecten die gebruikmaken van “Smart Cities &
Sustainable Development”, het financieringsprogramma van Belfius en
de Europese Investeringsbank

Eind september startte in Dinant de eerste fase van “La Croisette”, een grootscheeps project tot
volledige herinrichting van de rechteroever van de Maas. De bedoeling is de stadskern nieuw leven
in te blazen, o.m. door het aanleggen van een promenade voor voetgangers en fietsers op de rivier.
Dit innoverend en duurzaam project dat de mobiliteit in het stadscentrum gevoelig moet verbeteren,
werd onlangs door de Europese Investeringsbank (EIB) en Belfius Bank weerhouden in het kader
van het programma “Smart Cities & Sustainable Development”, dat vorig jaar als een Europese

primeur werd gelanceerd. “La Croisette” is een van de eerste projecten in België die gebruikmaken
van de voordelen van dit unieke financieringsprogramma.
Van zodra het programma “Smart Cities & Sustainable Development” door Belfius en de EIB werd
gelanceerd, diende de Stad Dinant een financieringsdossier voor het project “La Croisette” in. Bij de
analyse van het dossier bleek al snel dat dit project, dat zowel door de Stad als het Gewest wordt
gedragen, echt getuigde van een slimme, strategische, geïntegreerde en duurzame aanpak. Enkele
voorbeelden:













bouw van een uitstek (met een variabele breedte tot 5 meter) boven de Maas, waardoor de
beschikbare ruimte aanzienlijk zal toenemen en het langgerekte stadscentrum, dat continu met
mobiliteitsproblemen heeft af te rekenen, een nieuwe ‘boost’ zal krijgen;
aanleggen van een “promenade” voor voetgangers en fietsers op deze uitstek (vandaar de naam
“Croisette”);
herinrichting van de terrassen en behoud van een bloemenlint langs de Maas;
realisatie van nieuwe verkeerszones voor de diverse gebruikers met duidelijk herkenbare
afbakeningen dankzij een specifieke oppervlaktebehandeling;
verbindingen met het bestaande wegennet en inrichting van de place Albert 1er en de place
Balbour;
integratie van voorzieningen voor personen met een beperkte mobiliteit (parkeerplaatsen,
verlaagde trottoirbanden, veiligheidsvoorzieningen,... .);
renovatie van de Maaskaaien en vervanging van de bestaande drijvende structuren door negen
nieuwe vaste aanlegsteigers voor toeristische rondvaart;
plaatsen van energiepalen langs de Maas voor toeristische rondvaart en pleziervaart;
gebruik van minder energieverslindende ledverlichting;
beheer van het overtollig wegstromend water en aanpassing van het bestaande wateropvangnet
tot het lozen in de Maas;
WIFI-toegang op de promenade

De EIB en Belfius vonden dat dit project duidelijk tot duurzame ontwikkeling bijdroeg en dus in aanmerking
kwam om op deze voordelige financiering aanspraak te maken.
De werkzaamheden, die op 22 september jl. van start gingen, zijn gespreid over twee fasen voor een totale
duur van 320 werkdagen. Ze eindigen theoretisch in de lente van 2017.
Het totaalbudget bedraagt 8 000 000 EUR, waarvan de helft wordt bekostigd door het Waalse Gewest, 1
000 000 EUR door de intercommunale INASEP, 900 000 EUR door de SPW Routes en 2 100 000 EUR
door de Stad Dinant. De voordelige voorwaarden die aan het programma “Smart Cities & Sustainable
Development” gekoppeld zijn, zullen resulteren in een gevoelige verlichting van de rentelast van de lening
die bedoeld is om het aandeel van het budget dat ten laste komt van de Stad te dekken, wat de
gemeentefinanciën en de burgers van Dinant ten goede zal komen.

Richard Fournaux, burgemeester van Dinant, verheugt zich over deze voordelige voorwaarden. “De
bouw van een uitstek boven de Maas, het project met de naam “La Croisette” , wordt de
belangrijkste verwezenlijking in Dinant sedert vele decennia. Na de kosten te hebben verdeeld, zijn
wij uiterst tevreden dat, vergeleken met andere voorgestelde formules, de lening die ons werd
toegestaan de bijdrage van de Dinantse burger zal verminderen. Dit project zal er in ruime mate
voor zorgen dat het stadscentrum van Dinant nieuw leven wordt ingeblazen.”

Programma Belfius-EIB “Smart Cities & Sustainable Development”
Het financieringsprogramma van Belfius Bank en de Europese Investeringsbank (EIB), dat in juni 2014
gelanceerd werd, stelt 400 miljoen euro ter beschikking van de Belgische lokale besturen voor de
verwezenlijking van “slimme en duurzame” projecten die passen in een "Smart Cities"-aanpak en getuigen
van een bijzondere aandacht voor mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en/of energie-efficiëntie.
Het is de bedoeling de leningskosten voor gemeenten, OCMW's of intercommunales tot een minimum te
beperken om hen te ondersteunen bij hun vernieuwende en duurzame aanpak. De helft van de middelen
wordt ingebracht door de EIB, de andere helft door Belfius.
Iets meer dan een jaar na de lancering van dit programma valt de balans meer dan gunstig uit. Het project
“La Croisette” in Dinant is een van de eerste dat van dit uniek financieringsprogramma gebruikmaakt. Twee
projecten werden reeds gerealiseerd en onlangs plechtig in gebruik genomen (het nieuwe slimme en
duurzame stadhuis van Gembloers en de bouw van de CNG-tankinstallatie van de intercommunale voor
afvalbeheer IMOG te Harelbeke, eveneens toegankelijk voor het grote publiek). Momenteel worden nog
talrijke andere dossiers van steden en gemeenten of intercommunales onderzocht. De dynamiek rond
“Smart Cities" is dus wel degelijk aanwezig in ons land.
Pim van Ballekom, vicevoorzitter van de EIB, was blij met het succes van het programma "Smart Cities
& Sustainable Development" en verklaarde: "Het programma "Smart Cities & Sustainable Development" is
een primeur in België maar ook in Europa. Het is de bedoeling een echte dynamiek op gang te brengen
rond de "Smart Cities" opdat dit de nieuwe norm wordt voor het bouwen van de 'steden en gemeenten van
de toekomst". "Slimme, inclusieve en duurzame" projecten zoals ze worden voorgestaan door de strategie
‘Europa 2020’ van de Europese Unie, worden de groeivectoren voor die entiteiten, wat de inwoners ten
goede zal komen".

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank, voegde daaraan toe: "Steden die
aantrekkelijk willen blijven, hebben - ongeacht hun omvang - geen andere keuze dan "smart" te worden.
Het ontbreekt dan wel niet aan ideeën, maar de concrete uitvoering van de projecten op het terrein stoot
nog te vaak op het probleem van de financiering. Het is precies om de verwezenlijking van de vele "smart"
projecten die, in de vier uithoeken van het land, nog in de plannings- of ontwerpfase zitten, te bevorderen,
dat Belfius, samen met de EIB, het programma "Smart Cities & Sustainable Development" heeft
uitgewerkt."

Voor meer info over de Europese Investeringsbank (EIB) en de inspanningen die zij levert voor het klimaat:
www.eib.org.
Voor meer info over de strategie "Smart Cities" van Belfius: https://www.belfius.be/smartcities.
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