Brussel, Hastière, 17/01/2017

Heer-sur-Meuse:
van een gevaarlijk kruispunt tot een groen dorpsplein
Een slim en duurzaam project, bedacht en gedragen door de inwoners en
gefinancierd door Belfius en de Europese Investeringsbank

Een gevaarlijk kruispunt heraanleggen en er een gezellige ruimte van maken met
aanplantingen, een zuinige en duurzame verlichting en straatmeubilair: er gaat zich een
echte gedaanteverwisseling voltrekken in het dorpje Heer-sur-Meuse, op een steenworp
afstand van de Belgisch-Franse grens. Een project dat bedacht en gedragen wordt door de
inwoners in het kader van het Gemeentelijk plan voor rurale ontwikkeling, en waarvoor de
gemeente Hastière opnieuw kan rekenen op een voordelige financiering dankzij het
programma Smart Cities & Sustainable Development van Belfius en de Europese
Investeringsbank.
In het zuiden van de provincie Namen spant de gemeente Hastière zich nu al enkele jaren in om te
komen tot een betere energieprestatie voor haar gebouwen en om haar openbare ruimte opnieuw
gestalte te geven met het oog op meer gezelligheid, het gebruik van milieuvriendelijke vervoerwijzen
en een betere toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.
Na de volledige renovatie van haar toeristische dienst, waarbij bijzondere aandacht uitging naar
energie-efficiëntie, bewijst de gemeente eens te meer dat de dynamiek van de "Smart Cities" niet
alleen is weggelegd voor grote steden en dat kleine landelijke gemeenten er ook volop aan kunnen
meedoen.
De heraanleg van het dorpscentrum van Heer-sur-Meuse werd bedacht en wordt gedragen door de
inwoners zelf in het kader van het zgn. PCDR (Plan Communal de Développement Rural, ofte
gemeentelijk plan voor rurale ontwikkeling). Het is het tweede project van de gemeente Hastière dat
gebruikmaakt van het voordelige financieringsprogramma Smart Cities & Sustainable Development,
dat tot stand kwam dankzij Belfius en de Europese Investeringsbank.

Het project bestaat onder meer in het verleggen van de as van de hoofdweg van een als gevaarlijk
beschouwd kruispunt in het dorpscentrum, om te zorgen voor een betere zichtbaarheid en meer
veiligheid voor de gebruikers. Het omvat ook een versmalling van de rue Prince Albert met het oog op
een lagere snelheid van de motorvoertuigen en wil het bestaande kruispunt heraanleggen als een
echt gemeenteplein, met diverse wegen afgezoomd met trottoirs, aanplantingen en parkeerplaatsen,
onder meer ten behoeve van personen met een beperkte mobiliteit. Het project voorziet in het gebruik
van gedifferentieerde materialen voor het duidelijk afbakenen van de diverse zones, net als het
aanbrengen van straatmeubilair en een performante en zuinige verlichting. Er zullen geen
elektriciteitspalen meer nodig zijn, omdat de kabels in de grond zullen liggen. Ook het
waterdistributienet wordt gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe omgeving. De werkzaamheden
gaan van start in de lente van 2017. Zij zullen 180 werkdagen duren en begin 2018 afgerond zijn.
Een voordelige financiering
Na een grondige analyse van het dossier vonden de experts van de EIB en van Belfius dat dit project
getuigde van een strategische, innoverende en duurzame aanpak en dat het dan ook in aanmerking
kwam voor een financiering tegen voordelige voorwaarden in het kader van hun gezamenlijk
programma Smart Cities en Sustainable Development voor ‘slimme en duurzame steden’.
Op tweeënhalf jaar tijd werden via dit programma niet minder dan 62 "Smart"-projecten gefinancierd
voor een totaal bedrag van ongeveer 400 miljoen euro, waaronder onder meer de aanleg van de
Croisette in Dinant, de renovatie van het toeristisch bureau van Hastière of het
stadsvernieuwingsproject “h^aqua” in Harelbeke. Die 62 projecten, die reeds afgewerkt of momenteel
nog in uitvoering zijn, hebben betrekking op meer dan 1.400.000 inwoners.
Op basis van het succes van hun programma Smart Cities & Sustainable Development, dat bij wijze
van Europese primeur in juni 2014 op gang werd geschoten, hebben Belfius en de Europese
Investeringsbank op 8 december ll. beslist om samen 400 miljoen euro extra vrij te maken voor het
financieren van slimme, inclusieve en duurzame projecten die worden gedragen door lokale besturen,
intercommunales en non-profitorganisaties uit de sociale sector (onderwijs en gezondheidszorg).
De perimeter van dit nieuwe programma, dat luistert naar de naam Smart Cities, Climate Action &
Circular Economy, wordt hiermee uitgebreid tot de sociale sector en vestigt de aandacht op het
"circulaire" karakter van de investeringen. Het bestrijkt voortaan niet alleen de domeinen
energieprestatie, mobiliteit en stadskernontwikkeling, maar ook water (distributienet, riolering,
afwatering, zuivering), afval (selectieve ophaling, sorteren, biologische behandeling en slibverwerking,
energieproductie) en e-government (onder meer Open Data). Naast een geïntegreerde, vernieuwende
en duurzame aanpak, vormen de circulaire economie en de klimaatactie specifieke extra
aandachtspunten bij het analyseren en evalueren van de projecten.
Via dit nieuwe programma willen Belfius en de EIB blijven bijdragen tot de actieve ondersteuning van
de dynamiek van de Smart Cities in België en meewerken aan een duurzame groei die de bron is van
welvaart en sociale vooruitgang ten behoeve van burgers en ondernemingen.
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