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Drempelvrees 

Onder d:ruk van de •bevo7ki':'g (of is het van de vcrk~ez~n 
en ?), heeft de gemeente 
~ren der verkeersdrempels 
engelegd. Blijkbaar zonder 

~: j,u,is te mensen te konsu'L- 
n i,ant: menig gehandikap- 

tere., 1- te heett ]ast van drempe 
V',rees • 
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De besparingswoede 
van de KUL 

De KUL Le me.er qan drastisch 
aan he t bezuini,gen. Voo-rnL 
het 'tijdelijk Wetenschappe 
lijk Personeel en het Admi 
niotrotief en 'l'.cchnisoh Per 
soneel zijn de slachtoffers 
~an de inleverwoede, zonder 
dat lilin iemand aangewonen 
word't, integendeel. 

De sluiting van drie 
uitleenposten 

llett stadsbestu-0:r ,wd.l een 
ni:euwc biÏ.blio11h,e·eJd!iHaal 
openen in ~essc'l.-lo. H'ie,rvoor 
zouden drie uitleen'post,en hun 
deuren moeten sluiten of ten 
minste een paar uur par week 
afgeven. 

Ue der-tiende zetel 

De werkgr,oep Gemeenteb.eleid 
had net voo~stel en 

1 onaföankelijke kt( r 
te d;,ag_en :voor ee 's,- 
zet'á. Dat i~ •hc!l> • 
boor de onenigheid binnen de 
VU, maar ook door slordige 
afspraken, 
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Nl1,tionaa1 Bestuui,• vai\ 
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'tla.n zo.'n komulel'in19 ·){'1 
Vnnsina, l>egd'e' uil; dat 
toe.gea,taap• voor S·prock 
vraai of Sprockeels ..,-~ 
z-ijn, of 'ét misschién 
wciss"1ing na d;,,;ie j,,fä•r 
gnnn. Ook ]Qhbacks be,zwa: 
Z'icrh m•islia.r!Îlen ·wel een go 
meosM,r had g,>ttoond 11,aa'it dat h 
ab:i,jd zijn c:omrn:i>ssias wa,i,-en tîe 
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e'llr.st;e schap® we't'd Sp~ocRcte'bs gblto,,e,n, met 
25 st,e.mruen tegtm 18 voór :Van Mdlaerti. 'f.\ile.edp 
cSchepen W<l;1'd, zóntlet '.Vt!el. verd~re i,ncÎidènfon ~· 
Roos Van Hove (</ilVP~·. dnrd'è Ant,iaux (,PVl/j, 
vi,er<lc : 'Ilhi!iilise D:è Rl!1fèl<é ~GVP'), vi:ïiet1le ; 
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· .- E' · ·· · _ 'T DE 
cil;p 3 jarrua r i, 1983 we');d de n,i!euwe gemeelF\teraad geÎ:t:lstaHee'rd iuför ze.s jaar. R!;!den, 
genoeg, dachten we, om de fraktievoorzitters te interviewen over de werkza-am 
heden van hun frakt-i.e , de bespr-ekingen in de kommi s s i,e voor de herziening van 
\iet. hu:isheude!l.ijik rreglemel'!t, ... ~an hlà!t ,woo•,rd z i j n : Oe Vl! ies ~CV,P). V,a,n f:lelh~-rt! 
(SPE), Delbecque (Agalev), Doms (PVV) en Vandezande (VU). 

Cyrille Van Mellaert 

VP : floe. wo.l!.de.n de. v~ader~..ge.n var. de. 
geme.e.it:t~d voOILbV-..ud b.<.j de. SPE ? 

VM : :Normaal is er vó_ó-,; elk~ gemeenteraad. 
een ~raktievergadering ~,aarin de verschil 
lend~ punten op de agenda besproken ,roeden~ 
,Buiten d·ie titjdsnippen wordt er ook soms 
vergaderd voor de bespreking van dossiers 
waarvan we zeker weten dat ze aan bod zullen 
komen, zoals de begroting bvb, Naasc de 
fraktievergadering, zijn et ook, om de in,rand, 
vergaderingen. ,van een achttal we1>kgroepen 
die de gemeenteraadsfraktie en de OCMW-frak 
ti!e ondersteunen. Hun werking is op langer 
termijn: ze volgen bepaalde dossiers, óo~ 
a.l ko1Den ze niet. aan bod in de gemeenteraad. 

VP : Wat hnud:t zo 111 6u.nlwie. va:11 i[t.a,h.:U.e.voöt.. 
u.tteA .&t ? 
VM : Niet. zo veel, op elke ve,;gade.ring moe't 
er gewoon een voorz4'tter -zij.n. ,Een f.rakt:i!e 
voorzit.ter is eigenlijk een soort boodJ.c.lutp 
pwjonge.n, hij krijgt een aantal vragen 
zoals wie van uw l)artij zetelt in de ·1<onuni!s 
sies, ••• De· ;fraktie.voorzi.t!S'er moet,. het we?Îk 
koördinei;en : de bijkomende. puncen op de 
agenda binnenbrengen, het vragenuurtje. vooi, 
be11eiden,,. Het is z-eker geen :Jiunkt,ie voo,r 
de eer: de fi;aktcievoorzitter is, zoals de 
Engelsen he·t noemen, een 11./hi.p (zs."eep) : hij 
iiloet nu en dan zhjn eigen mensen ook wat o.p- 

' ,, . . , _,_ k zwepen. Het• ais oox z1>Jn ta!'N om een ons-en- 
aus na te screven,binnen de fraktie. 

vp : EA z.Äfin ook Ve!J.9<1d~en u~>l de. 6Mk 
i:1.evo01tu;t;t.e1to, komert di:e. vaah. b.i:1,·e.e.n ? 

VM: Nee, ve,;leden jaar bvb, zijn we mis 
séhien driemaa'.L bil:i eengekomen. Eenm,aal: om, 
de data van de gemeente-raden vast te leggen 
en tlileemaal om een motie van bovengemeent'e 
lijk bela-ng, ee baspr eken . In 1.euv~n bestaat 
de· afspr;aa·k d•att een motd:e va,n 6ovengemeen~ 
telijk belang (bvb. amnestie, ker.nwaper!s, 
eerst dooi; de {raktievoorzit~ers besproken 
wordt. alvorens op de geme.anteraad tte komen. 
Komt- deze tQch e~s<t op de, gem.eenhr(lnd, dan, 
wordt deze gewoon onontvank~lij-k verkla~d.. 
Het is de bedoellmg een mot1.eceltst te vinden 
die! ~oor .,i:eaereen, kán ondetrS'chreven worden. 
Vand·aar de i:aadple.ging van -de /;11-à'kt,iév:0·0:ir 
zitters. 

V,P : He.uu,.t eJt e.e.w 1paM.lf~11./t.t b,wne.n cte.. 
SP,Ec&IUt~ 7 

VM : Nee, hel> is wel zo dat, indien er ma 
n1,ngsye,r.scp,i,11.en z.ijn ov:~ ,grond~ge punten, 

we .naar het p·a,i;,t:Lj•p11ozyamma vei,,,ij z.e.01 eb 
dat -prob'eren uit te praten, Maar binnên de 
fraktie mag er zeker verschillend gestemd 
1o1Prden,, ik ben tegen tuchtstelQ!llingen : ,zulke 
s,temmingen druisen in tegen de demokra,tti,e. 
Gaat het echt:e-r over fundamentele dingen, 
dan kunnen we wel beroep doen op een tucht 
stentming. Neem, een voorbeold : g,u1·t h,ec 
over de breedte van de Tiense.straat, ,dan 
~g iedere.en daar zijn eigen men~ng over 
hebben ; maar gaat het over stakingsi,ecl1t 
en iemanél van äe fräktie ateme to.grm dat 
recht, dan mag hij ook gaan : zijn p Iaat.u 
is niet bij de SPE, 

VP , Elt. tllVtd e.e.n komm,4,1.i.e opgeJÛCh;t d.lQ.. 
/ie,t liu.i.&hou.deiljk Ji.egfue.n.t moe-t /ie/LU.e.11. 
Mogen we .u~e.ven vl!A«n.11.fiten v,:rn de. 
:SPE f 

1/M : Op de laatste gemeenteraad (3.01. '83) 
werd inderdaad beslist net huishoudelijk 
-t'eglement •Î.n z-ijn gehee'L te herzien, Be t; is 
onze lilens met dat werk voor de vakantie klaar 
t:e zijn. Er komen technische en inhoudelijke 
punten aan bod. Bvb , inzake, OJlenbaa,;heid 
van bestuur zijn w:ij vcons cunder van de 
openbaarheid van sommige kommissievru:gade 
ringen: her publiek of tenminste de betrok 
kenen moete.n m; 11,anwezig kunnen zij_n. Wij 
pleiten 90k voor meer informatie naàr de 
gemeenteraad en naar het publiek toe. Ook 
de dossiers zouden vollediger moeten zijn. 

VP : Het 1, c.h-i.j nt dat ·VL. cli.ktai.j .l,I 1,.mkke.n 
ontlVle.ke.n .û1 de: do.t,,ue/t.l, ? 

VM : D'a.t is wel! zo, maar deze- onvolledigheid 
is zeer zelden gewild. Het is meescal zo dat 
over één zaak t~ee of drie dossiers bestaan 
gez•ien de verschillende raakpunten met d'i 
verse diensten. Je moe-t daar een zekere er 
varing in hebben ; een zaak volgen vraagt. 
soms heel wat speurwerk, Ik voel me soms 
net een ide eekt: iv_e , Je mag Je voor a 1 niet 
laten doen: je moet blijven aandringen. Het 
moeilijkst vast: te krijgen z-i j n de dossiers 
van Openbare Werken: de meeste bevi-nden zich 
in het kabinet van Sprookee1s en dan moet 
je soms een maand wachteJl alvorens je die 
in handen krijgt. 

1JP : Men, zeg.t do.:t e11. va11 de. 4-3 Jt:aru.U;le.de.n 
-1,.l.e.c.hü e.e.n vij6tal u.j 11 d.i.e. de. do-1,-1,.i.eJl.6 
op vooll.lUJ.nd .inlûjk.e.ii. 

VM: [k kan alleen maar zeggen dat ik hoop 
dat er van deze niewe gemeenteraad meer 
mansen de dos-sier& zullen gaan i.nlèijke.n, 

VP : ffo.e.ve.el Ujä lie.bbe.n jl.WUe. om ae. ge. 
me.e.itt=d voon: .te. be.1Le..ü!e.i1 ? 

~j : We 'kri:j',geA de l!'genda vijf dagen vélélr• 
de 1:emeanteraad. Maar meestal weet je we'1 
op voorband ~aar het kollege mee bezig is, 
aan de hand' van de k0ili1egeve11-slagen. 

VP : U ,be.n.t we.e.h. g·oed voos: 6 j<UVL oppo1>it.U, 
hoe. 'bÎieit U da.M .tegenaan ? 

VM : :Lic. begin nu aan mijn 19de jaar-opposi 
tie. En oppos-i>tie kan zeer ondankbaar z1j-n, 
maal! voor mij_ is een opbouwenqe opposi.tile 

1ee11 ,naod•z~ke.Jd.j>k elJ:ement van ,de ,demobatJ!e. 
-De <Enge\J.s'en zeggen a~t "'lte. dwty oó $/ie. oyipo- 
6~11 ,<:.1> .to .oppo.6e., dan is ook mijn. mening. 

VP , !fft /lo'e, ~ he.:t .. fif.è:t d.ê.. :óam:~ Win- 
11e.n de. oppo'.6-lUe. ? 

VM I wee de ~u betre-f:t zu~fop ~o nag een 
tijdje nîoe'ten waolitre;n alvo1:-ens de wonden ge 
heeJ:d ziJÎn, ciff. tenminste dat er 'kJ.aarh.eid 
gekomen is. Wat Agalev- betreft is hen zeker 
onze bedoMi,ng sanrèl! te wei::Jfre1', zonêl'er e.chter 

e 

'ngen : elke part:ij Oll mekaars kar te spr~ _ 
moet z:LJ•n ei.gen identiteit, kunnen bewar~n 

. •nJt•atieven o,:,twikkelen, 'Het 1.s en e1.gen i -·~ • . . 
belangrijk tegenover de meerderheid e:n 
hechte, ofippsitie te vorm.en, Bet sukses ~an 
dé. o,ppos-l,tie, roenk je_ nl!et aan de st.~llllllilll\8 
- laan van stenunngen gebeurt u1.te,x,st zel- een oms _ . 

d·en. Je kan het echter wel z1.en wanneer J~. 
de teks·ten cvergëlijldi va,n he~ o.or~pronkelJJJk 
ontwerp ,met de u.iteind~J,.i:i~. :cJ;)g'ed1-ende. teks,ç, 
alsook aan de punten die n1.et op de gemeen 
teraad komen. 

Nicole Delbecque 
121? : Hoe. .u. de. Aga-lev-'6Ji.<1k.ti.e. geoh.ga:fl.ác>.Vt.CL ? 
N(icole) O(elbecque) : Binnen A-galev-' heli> en 
we om de 1: '-'?e weke.n een ~1.gemene vergaéler ing. 
&;, wrdt aan een kort verslag gegeven v~n 
de gemee,:,teraall en ged'.i;s,kus11Ji,e'erd ov.op; d·e 
punten waarrond een standpunt ingenomen moet 
"-orden. De inhoudelijke voorbereiding ge- 
beurt in. verschill!ende we,;kgroep.en : -wel!ziijn~ 
'financiiiit, 111-1imfelij1ke. or11en':hng, . . ll'eee ' 
lilárkgroepen lèomèn ook om de twee weken samen 
of zelfs om de ~eek zoal~ nu de werkgpoep 
F-~_nanoiiin di..e äe begrotingsdel'>aUen v.oor.be 
~eidt. De gemeenteraadsleden zittren ook i~ 
deze werkgroepen. Voor de lopende zak.en is 
er wekelijks een u.iitvoe.rend ko.mitee, waJ>•rin 
de; gemeenee,:;a,ap·sleden '!ook 1wee,r zitten. Lk 
zelf ben Ëraktievoorzi-tster (of i.s het 
fraktie.voorzitter ?), maar dat betekent en 
kel dat ik ~an de vergaélei,ing van de frakti~ 
cvoorz,ittte•r,s d·eefilneem. ,BJ,î ons .li,s he,t r!ie:t 
zo dat de fraktieYoorzi:tter de- enige >10ord 
voerder is. We willen op voorhand wel a-fspra 
ken maken om de gemeenteraad ;o v:lqt moge~ij~ 
te doen:verlopen, maar we weigeren <>p voor 
hand a,11eril.ei zaal<jes in de-r minne ce rege 
len, Dat moet in de gemeenteraad gebeuren. 
We wi,ll!en gebruik maken 'Van de ,@O,gel,jjf~h_eiidJ 
om aan 'lllil.e kommissies deel 't'e nemen. ,Óit 
werk hebben we onde-r mekaar ve11deelid. Bruno 
~Buys~) volgt vooral vei,keer, 11::uimtel.i,jke 
~rden:cng en openbal!e Wer,ken ; iPol (•Rod:t,8) : 
Jeugd, lcuLtuur en spo,r.t; en ikzelf : finan 
ciën, inspraak en aanvei,wante. 1>roblemen. 

QP : fo:t nu. lt.ife. ze.t~e.n. eJt. ki s1de. korrim,û, 1,J.e.4 
enke.l geme.e.11,f;eliáadóle.dbt. ~ ~e.nke.n. j~ , 
van he.t op_nemw van dull.uJtd.ige. rûe.t-g~e.e.ntl 
~le.de.n ? · , 

ijp: In het verteden werden af en toe dee 
lëun~igen uitgenodigd op de komm.issieverga• 
llo\'r1m~11n: ~at. ~çt.l!en, dan ambte~ren :v.a.n de 
d1.et1ot 1F'1tniinc1i:e.n, Ya~1_ het OIJMW of iemand }· 
Intercom. Voor ons Zl.Jn ook de mensen, d4i 
bvb, rond een omvormingscentra1.e •- ~ h ~ ~nen.~ .. 
~e11ten ;.Al :t :~edb ;ed van hun wtlonoing_eviiil 
, enfvhe~ .. eg!. woo.r ILger ':'an [ntercom is ·-i/P' 
ona a.,,.,el1Jke des~undige en volgens 

0 moetten ook deskundigen aan bod k 
lll!kel él'.e ,v,i,s_ie v.an het belle:id ve~~en,,, 
d,igen. W'i.'j zullen zeke,:, wijzig· ' e~ 
huishoudelijk regleme.nt 1n dez!n!: 
stellen, ~o~r o?s zijn ook de \l:o •. 
,ge-ën gep11l!:v,~•l!eg'il;eerde ,plaatse·n = 
o..ndernand11 akkoord te komen W om 

1 ,, . jk • e " , vee moge.1 nutteloze diskussi 

r~ 

• 



( veJty.o¾) va.11. p•. o .) 
gemeenteraa:d ver,mijden maar voor ons moet 
het eigenlijke debat ~1 in de gemeenteraad 
gebeuren. 

VP : Ju..U.ü. e. , op:t,oi.e.de.n. h1' de. gepi~e.n:te.- 
11.0.ad he.e.6.t ~ IAll-t 11.~U 1.1...U- 
gelok.t. J aitgeweke.n. z,{.j~ va.n. ~et 
a!i.kooltd ov C!:11, • :t:e.d€.n. vru1 de. kQlilm«A - 
l>i..U. - 'De. ~ om .te. k!Un/tèit "op de. n.iw«M?. 
ge.me.e.iü'.ettéJ4ii và.l,t ook. n,.i.e,t bij -i.eder..e.e.n. -i.n. 
goe.de. 11.Mde.. Eë.n ge.m-i.6-te. e.n.bt.ée. r 

ND : Er is nooit een voorafgaand akkp~rd 
geweest over het aantal leden van de kommis 
sie·s. De burge1ilees_t;r heeft een voé;.1:st-el ge 
daan op de bî,jeenkom~t van de fraktievoor 
zit1:ers. Ik heb toen niet gereageel'd, maal' 
d,a·t betekènde helcemaal niet dat Agalev ak 
!koord' wits mett 1\et vcoz s tel van. 1/ansina. Wat 
1:ecepties betref,t, wensen wij zo weinig mo 
gelijk de gewoonten van ande•re pol.itiekers 
te volgen, die van de ene receptie naar de 
andere lopen. We willen tegen bet beeld in 
gaan van politiekers die in de ar ena van 
mening versebillen, maar d•ie het voor de 
rest goed me.t e.11<,a.ar kunnen vin'd~n zeker als 
het op dP:i:nken aankomt. lk denk niat dat wc 
onze enfrée g~mist hebben. Pe re;ikt~es die 
U a·antiaalt en ook die van de pers, tonen 
dat duidel:ijl<, Men zal nog moet~ wennen 
aan onze aanwez_igh'eid in de gemeenteeraad. 

André Doms 
OP , Na.a;1,. a.a:n.tedl:lhtg va.n. de. la11-9e. geme.e.n.te. 
Ji.a.ati.. va.n. 2-4 ,ja.Yl!lM-l, he:e.~.t ~vooll.Z:lUM 
Ve. V:Uu voo,,..gµ,:te..U om he;t 1>p!le.ekli.ee.ht va.n. 
de. oppo1>i.t!ée. :te. be.pell.ke.n.. V.&ui:t de. PVV da.;t 
ooi!. n.oci-ig f! 

.A(ndré) D(oms) : Zittingen~ die -uitlopen 
tot 4 uur, auren oatuurlijk veel te lang. 
Er stonden. nu slechts 27 punten en enkele 
interpetlatiea op de agenda. &ar op sommige 
gemeentetad'ep moeten er ;;o tot 60 punten 
a•J!geliandeq:a wo:irden. Naar mij,n persoonlijke 
roen:i:ng le{al! dh na enkele Hhi-ngen wel van 
zelf in. orde koll!!'n, zonder al t'e grove maat 
~egelen te npeten nemen. Trouwet1s, de oppo 
sitie moet ook zo lang opblijven. 

tlf' : Ell. ~ een korr,n.Î,4û.e. in. he.:t le.ve.n ge. 
JtDepe.11. om he.;t Juw.ho~~jk Jte.gteme,ivt van 
de geme.en.t~a,L ,te ~JZ-<ge.n.. f/e:e.n:t de. PVV 
daaA a;R; voolt&te.Ue.n. geda.tw ? 

,µ, : •We• helb.ene geçn echte w~j.z4lg,i:ngen ;vpo,:- 
~eld, We wa,i,en wel voor het voo,;stel: om 8es~ . . ·c t et aaiWal leden van de kommiss"es lil. e 

h •den Eot 12. We vonden tiet del!)Okratisch b'i'e1 . . . - t e ook Ag,i;lev in de ko111111.ss~es ver eg n- 
dat digd zou zijn. Had men het oude bereke 
WOol= systeem gebrui!kt, dan zou er niemand nillS::_ in de kommissies kunnen zetelen. 
VllD .-- 

~ we. he..t -toch OVeli. éte.c kl:1~1>~U he.b 
:4o~é. pdht,lj é.i'l gruui e,11. .1>Jtenrné.ll op 

·/iii.Aftl!ge. lli~:èi2n!'e.èi!-t~cl!8_;te4e.n 
~- e.n. op konma,1>.i,e.ve11&f/!4~.e.n.. 

':tbre!-din_g van kommissio,JI is geen 
ook in het ver~eden werden er 

-deskundigen uitgenodigd. We hopen 
de kommissies ~en.eus gewerkt 

zal '!Orden. Ve'le vragen zullen dan opgelost 
wrden, zodat ook de gemeenteraden minder 
lang ~len duren. 

VP , Mo.g ook. de. oppOl>.i.tie. lta.a.11. e.xpeJl.:tm me.e.' 
ne.me.n? 

·•A:D : Di,t zal! zel<er op v.o:orha11.d' mee.een aan. 
gevi'.aagd wo11d1?n en er zä"i ,.een akkoord moe.ten 
,tcijt1 van het schepenko Ll.ege . De. leden van 
de kommissies mogen niet verrast zijn door 
de a_anwe.zigheid van jan en alleman. 

VP : U ze.g:t da.-t de. ~otr.m.u.1>-i.u ve.e.l vo01t.be.:- 
1Le;.iJ;lerui weAk zu.U.e.n te.veJte.>t. MaM ee.n ue.e.l 
ge.hooJtde. W.:Uell IUt6 .toch da.-t ec!Jt aan.tal. 
/tolMl-i.41>ie:t, .i.teeitu lied 1>p0Mii:l6clt '1rune.n 
lM:zme.n.. 

AD : De kommissies moeten nncuur l i j k maar 
samenkomen ats het echc nodig is. fk denk 
dat in het verleden alle belangrijke punten 
eerst in de konnissios besproken zijn. 

OP : Tl! de. voh.i.gll ge.me.e.it.teJtaa.d u.jn vootuü: 
de. -i.11.telwe.titlc..1 van Agal.e.u .bt hq,t oog 9e 
~p11.0119en. (Va.t v,lmU U va.n de.ze 1t.leuwhomf!A,6 ?, 

AD : Als PVV, pnrtij van do vrljhoid, m<!n~n 
we dat de oppositie het recht heeft om de 
meerderheid te ondervragen over haat beleid, 
maar dat mg dan niet uitlopen tot 4 uur 
' -& oorgens. Maar ik herhaal het nog eens : 
dat zal ~el op zijn po.ten vallen. 

llP We.n.1>t: u nog .le..tl> .to11- .te. voege11 ? 

-,w Ja, tk wH h.ieii O'pmeiik'l?n dat ook w;i.j 
veel b-elang hechten, aan he.t; leef-milieu. Ik 
geloof t.rouwens dat se.hepen Sprockocls leef 
milieu onder bevoegdheid beeft. 

VP : Go.a.:t de. he.v. Sp,'locke.w de. in.i.Uw.>.a.o.d 
da.n 1U2U.U1 -le.ve.11 J.,tblo.ze.n ? 

AD: Het is l!CCnaelijk dat deze mensen kon 
tä.lf.t; opnemen met de schepen. 

Paul Devlies (CVP) 

VJ? : Hoe. woJtde.n. de. geme.ente.luule.n. vo01Lbe1te.&i 
étool!. de. CVP- 61W.kt.le. t 
l!D: Wij hebben natµurli~j:k het voordeel 
!fe.genovei, de opposit.i/ê beteJ7 "op !l·e hoog'te 
te zijn van de dos s iè:i,s àoO•rda c w'e deel uit 
lilá!<en van de meerdei,~~id. On.ze taak bestaat 
~r eigenlijk in het béleid te stimuleren 
en waar nodig te korr;geren. Vóói, elke ge 
meenteraad vergadere ~e ganse fraktie, de 
scliepenen en de burgen\eester irtb&grepen, 
gea.nrende 4 11 5 uur . A.J,le -punten van de 
a~nda worden doo.rgenomen en de dossiers 
w-c,_rden toegeHehf door' cle bevcagde sehe_pen 
e11. We,!lst een gwaeen;.te:lîaads,Hd, die inire,i;es 
á'e <1,ieëf\t voor ·een bepl!'fld ·do-seie•Jt, er meeii 
over l:'.e weten., ,dan s-f-a4t het hem natuur,lij'k 
vr.ij het dossier te ga(n ClOnsuLteren. 

VP t 74 eJL ook ove..'Ll.f-9 ~e.t de. PVV-6Juik:t;û. ? 

1!D Gewoonlijk niet, nbu uitzonderlijk 
7 

bij heel belangiiij.ke punten vergaifeten we 
samen. Maar er bestaat wel een koördinatie 
orgaan waarin mensen zetelen van beide par 
tijen. Daar wor-gen bepaalde dossiers en het 
toek~mstig be.leid voorbereid. 

VP , Hoe. 9e.b(UC/r1!: c;le. opva.ug VMI 11-<ÏWWraome)i.l) 
b.umen ,de; 6-Jw.l~e. 1 
PD : Do meest:c~-volgen do arrondissementele 
ll'OVO-cursus voor OCMW- en gemeentemandata 
rissèn. Heel wat nieuwkomers zijn immers 
niet op de hoogte van de technisch_e kant 
van hec ge~~entebeleid. Anderzijds is er 
ook de opvang binnen de fr~ktie en hi~tbij 
fungeer ik een beetje als de 6ol1U4 ~e,,,. 
6a.rnlU.iu. (d.w.z. de goede huisvader) bij 
wL1.1 do nieuwkl')mers· met 111 hui\ preö;J,emeh 
terecht kunnen. 

VP : !41<wte.e..,. men de. CVP-6Juiktle. u:e.:t -i.n. de. 
ger,wi.te,uwi, daJt komt d.i.e. nogal. z(()i.jgzaam 
OVM. 

PD : We ~ouden 1U1tuurtijk ook op elk punt 
kunnen tussenlcomen, lll'1'111 het kollege kent 
onze opll)(!rkingen al van ö i) de v-oorhe.iieii 
diug van de geme:ente,;;and. 'C,rouwans de -~us 
s11nkomsten van de oppos,iti.c in de g,emErenlile 
raad üjn mee.st:cal niet gericht tot het l!.o[ 
lege, maar wel co-t de pers en het publiek. 
Het ia, als fraktievoorzitter, niet mijn 
taak aijn fraktie monddood te maken: wie 
aan het woord wil, mag dat. Meesta•l zijn 
mijn interve.ru:ies bepe,rkt tot: procedur;ekwes 
tiea of kommunikaties ; moest het vooi,komen 
dat we het op een bepaald punt niet; eens 
zijn met het ltollt?;g<1, dan zeggen we d·a,t ook, 
Wat de werking van de gemee.n·t,:i,aad b1>treft, 
zou de gemeenteràad eraan winnen, kor'ter 
te zijn: de interventies van de gemeente 
raadsleden en zelfs van het kollege zouden 
bondiger moeten zijn. Wat nu op de laatste 
gemeente.ra.ad (van 24 januari~ gebew:rd is, 
is toch ove,rdreven: 3 gemeentel'aadsleden 
!\ebben 70 % va,n de spreektijd in beslag 
genomen. l!et zou nussch•ien b'ete11 zian een 
quuV.011.-:t.&ne.RoJtJnul:e. te v-inden o.m di? i-ntell 
ventie$ in de t,ij-d te bepel',ken, ,zo.a!s .d.e 
nieuwe Vr,aag en Antwooiid-fo?lmule in het 
Parlement : een vraag van maximum 2 à 3 
minuten, zonde,i, tel<st en dan het antwoord. 

1JP : Ga.a..t de. CVP da;t ~ a.a.nbiteng en. .&i de. 
konrn-i.uie. voOà. ~e.n.-i.n.g va.n he.t htt.i.J,Jiou 
de..Uj k Mg.le.méizl: ? • 

PD : To tt nu, toe bestond er ovell hee:j. l.fa.t 
punten een S:061:'f g~emen 'i a.cg1te:em.©µ; ; 
de voor,bJ..Je ·zes Jaren zijn er ,;/einig opmer 
kingen geweest over 1het reglement. Nu !<omen 
er nieuwe mensen aan en alles zou opeens 
moeten veranderen. Viioeger was het ge, gewoon, 
te dat de nieuwkomers eerst een tijdje rond 
keken en pas na een zeka.re tijd b·eg-onnen 
tussen t:e komen. Neem bvb. de eerste ver 
gadeiring van -de kommissie voo,r hef i,egle- 
ment : de nieuw!! ge,111eenteroadslêden hebbtn 
nee'.I! 11at punée!l ~n V11aag gesteld\, lllllllc17 hun 
inbreng was d'i'kwijls niet geg11ond en, weinig 
or~gineel : ~ij he:rhaulden dingen di~ reeds 
bee tonden. l!e.t is toen frappant dat 'ze amen 
dementen hebben ingediend over punten vaar 
nooit enige diskussie ove-r La geweest, De· 
oppoa itie moet ex:mee oppassen alles te wil 
len legaliseren en codifice:,;en, daarmee be 
knot ze haar eicg!!n vrijneid, Ik heb de in 
druk dat sommi&ë van de nieuwe gemeente1:aada~ 
leden denken d~t eT vdóii hen ntks beàtqnd 
en <lot nq d-e ,dag van de grot• lte•r,v11~mif11ti•n 
aangebroken ia, Ze zouden beter wachten. 
tot ze de organen waçin H werken, ,be:ter 
kennen. 

1 

UP : MaM d..le.nt äe CVP ze,t~ ame,ut 
-i.n. V(10lr. e.e.n ~ 1r.e.gten,en,t t 
bvb, 0\/e.lr. 1tt,t· VOO/L6te.l· om IIIWU 

lu 
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VP , (l)a% de.ze. ii .., 
~(IJr!!ll.di; ge:me. 'f! 

t. 

t 

pi;obearen. 
v.acn Ee maken mee onze bescheiden 

Ri(p:bert) V~l(nde:z-an.de·~ : Komen er in dè. ge• 
meéntera:ad eudé'r,wenp·en aan bod die x,e-eds in 
1!'e11 o,f anêle-i,a k.s,mm:i:sliie belrandeld werd.en, 
d,.an träeclc onze vêrcegenwordigll,l" in die 
lcommo.ss,i.e op als VIOQ'l,".dvóerllar van de vu~ 
fi,:,ak.de. 'fäd~ ç_eme.e.nt11ra.1!dsLid u111g b_ij ons 
zijn ve.'lianc:woordali,j.~hQ.id opncffl!ln. Bij twi,j 
iol kan aan 11n :me.Ie~ a~tijd voorgaleRd wo,r 
d,.i,n ä,nn de vollod'LRI\ kakU.i, ltlio uur voor 
(\e rnnasvai-1.1adorlnR l«lman wn mtlL il,3 tr.11<:.t.i,, 
saraen en sp1H>kd11 wo ook nf hoo wó Zl\,ll,;,p 

0 · ,013.ganiseea?de Elcker-'l:k een nati0q-a1e 1fonirontacle rond _pro,gi;essii.eve 
mee·ute.lijik vl:a'k.. Een g11O is he t niet gewerden. De gemee.uc~- 
•ng_en b.eh0re-n al co~ her; . .Ook het m:adge suk se.s van de zo- 

'0IJlLU:6..ée.ve. e.e.Ydte..uulij-4-ten z0ai wel mede die o o'r aaak geweest zijn van 
a!ll h~t:. ent'h011.siasme 'n i e.t; zee r heog op l aa ade . '{loch de moei.tre 0m eens te 
,wat; men in. het \Jlaams,_e Latrc;I o:v.e.11:' F:-eu:ve.n z.egt. We doen een g11ee,p uit dé 

'"e·ks•be·l'l e-n de .. d islr.ussies. 

- ·ezingên an ook 
e~ae., ~.as de 
c. de SP al dan 

· evà.lu.- 
Dé open 
·treek 
n cte 
s.t 
lij$- 
6e.- 

~ 
" 

·S 

vlfii vrut de. ve,u,e:h..é:Uvuie. litokken ~eNt," 
Iu 'l!urri)\out (S.lina voor d"- mens) vol.gt men 
·een heel andere sttratcgie t.o .v·. de S.l1. Doo-r 
de aktàoe.s van Stad -voo r de mlfrui (en nè.t suk> 
ses ervan) is ook ti•e SI' ~n b<1weging gekomen., 
Een r-a:diJkalisaio.-ie v.an. de SP hoeftt dus 11:Îll.u: 
ao<i'clzake1iJk ven 'binmmu!Î,,t. ll'e gebe-..ren ·en 
m<!n .Yoo.pt met het gevaar b1in11en de v.e-rka,lkte 
sta;uktruur van ·de SI"' ingekap!j'ell-d te- wor,J-en. 

Roe 'I'O(i)d is gr:0en1 f!- 
o.e op,kbm&,t van' ,lrnt ,groene Jienomeen heo f,t ook, 
al wa~ i.nkt doa;, vloeien en aatil.niM'.TJ.g .ge 
geven tCJ't h<>tr u1'tvü1den van' t1iau11c. wo.or.:d~i, .al;s 
ds- _ge.J.:te:tw;o/;U,n/wr:e:n i>QkkèJ11 ne..t~oepi;,11;e. 
~ •. en dei;;geHJRe me:e1i:. :.t\'J!aaitt,m~·et t4;nks 
~ poot en k.l!ein,) llaaf-t ·d,_e- gvo_enc be1o,eg,ing 

n scbeeJ o_og ,beKe.k ' he.'t 
· .es he - · ~ 

VP, : .,ç l Z~ äe., VU 
n'qg . : -M:e/i/_?(!)l'I :l!Q ~ 
ei& • . . . Wl>t g·~egd v<Yt 
IU . - Qll)! !J , . V ·~ . 

RV : . 'lik rwijte'l. '!'an ·At' im:~e.r,n@ n 
de SPE. ]k ;,n;a·ag me, n'f .o,Ji h·e'll 
hechr e blok is a'l:s , • · ,rdu , · , 
We i,uile.n, maa,r · '. 
zal t,,:;Qu;,ens g .11.t 
dnt samen oppo 1 .iik 
coeh opmerken èi- 
gen gêl;,lnc zuliinn •ng_ 
mag niet ten .ko sce nlll\l1 
gaan. Agalev hee'fl: - 
mist door de b.o.kkë1 o e e - 
beri cp de eerste. lf . . , r 
over <lu QIC!DSc>n y.an Agal.l}Y, z'ówecl 
Leuven als nation;ïal, is de - 
die zaken wnar zij een g~ 
v i s i e hebben, zi:n ik hen .l! 11u •- 
ldngag-rocp dan aJ,s pol!ili ·, ; bi:j 
problemen woaJtovcr -ze gee 'happeli'ij,k 
staodp1,1.nt ~ng_enomen 'he bbe ;Le: Hui- 
de.lijk de dkomst van: iede,1: vnn, ·deze l>ieden. 
z.ij denken npgal J;!énd-:Lmem1iQnaa,l~ z.e pebben 
een beperkte àktiecadius. 

8 

9.P : AU'e. ~jw /rp,ëfden Aii,J& e 1!,e:A- 
k..i:={.ng1> lullrfpc.ni,e de mani/. vol 'V. ~~- 
~e., apenhe;.ü;t. (!an heft 9emeie,~ei 'Bl!if' 
voM1>tè.l da;t no9a.i: ~,-o . : '1 . , 
ope.Mtq,l.w 1 van di.e g,e.meen;(i~j/1. • ·. 'A·ke!.1 
voOJt ona.áha.nk~Pte. de:h/ju,~11,n. 
RV : Th bc.n een tegenstnnclef e!i.d: 
van ·.de ko mmi s sies, :· i-k ~e_e·s ·a:t 
deze openh.eid mis'llru.Htt z· n, 
deze k<>mmiss;ie.s J?Ol:iJtt:l!eke en,·, 
Dat dlltt gevaar 1t,e,ëel is1 - 
-entèt:aad sz-'i. tt t•ingç,n. In ~ 
beµ de kormniss-ics in s,t-iJ, .. 
wc.rk ge:1ieve.rd, lk ~n weD vo.oi;.s 
het inwlnn kondig adW/e 
cia!le kan e,1lfä iko 
/ie.a:lti,/1 waacI"b•i..i: a1JîD - 
pen hu Ï,ti'ce,fu!iè i::t:en, 
U.ic-ein lé • • z'e'l.f 
b~ fo· ' 

s 
'O'p 

• • ']! . 



UW KIND 
IN DE DIEPVRIES, 
NA SCHOOLTIJD? 

ID!}1/l!7'QCC vd -11von 
11 ~d~ .. . . ,;il, 

~C>li:1 
\<VZ.~N 1 

w:a: ,moet. ik met m'll · n voo·r de schco I begint, n t,ij dens ·, 
a 1 al<an,t ue ? Een v 1,1at ouders hun kop ov.er br en vindt. 
we een Q~sliossirng, • wat op e11 nee.r ge,zeui1 v en., 1,-S 
me.•r.gens !~~·~•li", 's ave en-s d1e va,Jkant:i:e e·en .paar ,g,x,oot- 
oud,ets~ b,JJll, een oom bu,ren,,, ,, Ma1ar ;:f!,r o•e,sttaa ,tg gnt,- 
ha.aiJ..mo:ede11s zul:)! U n 3a s!i;mpe~ :i:s d•a•t ook ,wev. 

1 

Nffl{: twee maten en gewiéhten 
voor onthaal moeders 
In__derdaad, het l:IWK (Nationaal ,WarR voor Kin 
derwelzijn) weegt niet alleen bäbies tot op 
enkele gramnen nauwkeurig, ook d,: onthaal 
moeders worden ge~~gen maar dàn wel met twee 
maten en t~ee gewichten. Eèrst misschien 
even uitleggen wat onthaalmoeders zi'n en 
"elke soorten er zijn. De. o s zor- 
gen voor de opvang van de k · , iens 
ouders gaan werken en deze worden 
meestal op een zeer prille aan de 
onthaalmoeders toevertrouw vang is 
dus een aHernacief V · · . . anlde, 
Cll[ch~, Een eerste k lril!:>eders 
va,llt buiten elke regl erken 
dus, in het zwart. Ze rde-r 
ter s.p'liake. We hebb.en ha•a·1- 
\110ede:ts die aangeslot .en 
onderverdeeld worden n,. 
•E,r be·staan enel'.zijds 'Vt:6 
en anderzijds ont/na:4),e.w1 toezicht 
van de gemeente, het OCMW W, De 
private onthaalmoe<lers ::d.j g vrij 
wat betreft prij zen, a:ant: n, .. Ze 
zijn wel verplicht hun in n ce 
geven. De regeling inzake vÖor- en naschoolse 
opvang, vakantie, .. bepalen de betrol<kenen 
volledig -zelf. Het probleem dat: zien bier 
stelt is dat de prijzen over het algemeen vrij 
vrij hoog zijn (7000 fr. p.er .kind en per 
maand zij-n g-een zeldzaamheid), en dat er wei 
nig toezicht is. Bij de oti"t:haalgezinnen d•ie 
aangesloten zijn bij de erke,;a~ diensten 
betaalt iedereen vol · n "7ord t 
eli toezicht an steu ~ maat- 
schappe1ij k0- werker ken dien- 
sten en h;et NWK. Hl, gen voor 
dit type opvang l:i,ew at deze dienst 
aan een nood tcè'gemo aar, nu komt de 
kat op de kcoedi. 

W'et is we,t 
De opvang i'.n ontllaa i,s wetitelij k 
slechts foegelaten eren beneden 
de drie jaar. Als, rie,jaar is ge- 
worden, is men op vo.rm -van op- 
vang aange,,,ezen: op school of 
door p-rivate ontha s. :Private ont- 
baal1D0eders mogen dus wèl. ,aan -voor- en na- 

Ondanks het afwij-zen van he't voqr stre I door 
het NWK lieten de · t voor 
on-thaalgez · beslo- 
ten a kti e il<a 
Ste.yaert r ; 
een inte !~t 
•aan:vragen el 
bij de a-rts ken 
via de per.s• ,t(má!d~t~ emen 
op te losse limiet 
van drie ja en 
voorlopig z e- 
dingen voll toch 
blijft men~ pvang 
na drie jaar se minder kapi- 
taalkrachtigen e ang aan hun kin- 
deren zouden kun__ O 

... ' ' . . .. 
EveP !ltee,lç het erop .d-if, naar aanleá.d!Lng van 
de -verkicezdmg van d/! 0CMW-p.aad., er op de 
81118enteraad m:i.nsbens e'en diskussie ~on uit. 

g 1oltt worden over •he-i:- OCMW-beleid, Na wat 
ge tcanwerk was de w-er.kgroep Gemeentebeleid 
re rs tot de konkYusie gekomen dat de der 
~e zetel door de Ol!positie ve1:ovei;d kon 
t eden, indien deze ioed samenspande. En 
wat ~ d•n deze zetel niet geven aan een 
11/11"0 artijgebonden figuur die, door zijn ~1n de sociale.s~ktor! bekwaam kon wor 
d eacht: een 1>0S·fl:1eve .1.nbr.eng te hebben 

,oei.aal beleid van de stad. De aan 
~rganisatie om deze persoon aan te 

.._1 bet 0\ilRL. Zowel Agalev als be 
aen van de SPE waren geneigd het 

• onael'Steunen. Aangezien echtel! 

schoolse opMang do~n en sta1;,n vreemd genoeg 
ook onder koat zo'l e van liet ij.W!,l. De opvang 
op school is zeker voor de kleinsten ·geen 
,goede oplossing omdat het in de meeste ,ge 
val,len een verlenging is van de schooltijd, 
die dan bovendien dikirijls zeer slecht op 
gevuld is. Vele kleine kind~ren kunnen de 
drukte van de school niet ineens voltijds 
aan. Ze hebben behoefte aan een middagdutje 
en de verttO'UWde omgevit1g. van de ontbaal - 
moeder. De moeilijke overgang .naar school 
wordt nog eens ekstra moeilijk gemaakt met 
het wennen aan een nieuwe o-nthaalmoeder 
(het onchaalgezi.p_ vàlt immers weg eens het 
k.ind dr i e is). Als er een kleiner broer t je 
of zusje is, wordt de zaai< nog moeilijker 

,daar de kinde,ren meestal g!":;:cbeid:en zij-n. 
De ouder s moeten dan r~ge,J:~ngen cre.ff,en met 
t,,.,e,e ont.haa'lmoed·er·s,, ä.ágèlij lês :vierschilJ:,ende 
verpliaatsin~en doen, •.. 0.m aJ i:!'e,ze. p.ed4go 
gische en praktische RJgtàev,en g·qan er 
stemmen op bij de oud·ets ·e.n äe dienst ont 
haalgezinnen om de buit,ensljh6ólse opvang 
mogelijk te m;,ken bij d,e ónthaal,ge:.;i.nnen 
van de gemeante. Er werd een '.\lergadering 
belegd met het NWK om d°e d,iskdminatie tus 
sen de verschillende statu~en uit de weg te 
ruimen. Maar wee is wet en zeker als het 
de overheid geld kost i~ men niet zeer 
happig. De subsidiëring, die een gevolg is 
van het be:talen naar inkomen, zou voor heel 
België inde'rdaad etteliJke miljoenen kosten. 

Gesubsidieerde opvang na 3 jaar! 

DER' ' . ZETEL 
Agalm, z 
eigen k te krijgen, 
1beperkt t.ot. het 
yo en me.t de 
MU met. deze 
•tw, ·ie kand,i!daac 
be h-ter a,l "lug 
e,f. te d-t'~gen, 
en · e kandidaat 
weinig ,aar and,er~ijds 
ook omd ingen waa 
afges,pr · · · ,mens·en, d<ie voor de 
verkiezingen op de lijst s conden , in aan 
merking kw8Jllen al'!!' OC~lj'l-ra.adstid. Van deze 
kant waren de kansen dus al llerkeken. 

.... door onenigheid 'in de VU ... 
Zoals gezegd w,nrd •oók de VU aangesproken om 
mee de lt4nélida;,t voo-r te d-ragen en te onder. 
steunén. Deze formatie was echter nog steeda 
hopelioos vei:'d,,eeld. Binnen, de VU wa11cn duide 
]ij,~ enkele ma'h.datad:s.aen bereid eou parttij- 

( vMvolg p.12) 
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Be 
h:~•t; 

. : -.,,?. 

· làt'îons van ~p.rfië)foels 

lJ, i va,n 


