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29 AUGUSTUS 1983 

WEER AAN DE SLAG 
Voor de raadsleden waij de vakantie no& korrer dan voor de scl1oolkin 
d e r e n : zij mo e s t e n al op 29 a u g u s t u s weer aan 'c werk. Uij de aanvang 
van de zitting uracht burgemeester Vansina voor de rechLstaande ver 
gadering l1uide aan de nagedachLeni& van wijlen Alfons Koclandts, 
o u d+ b u r g e me e s t e r van Kessel-Lo, pionier van 25 jaar socialistisch 
P e w. in d a 1 d a a r e n e e A I even L a n g v o o 1· man van de s o c j a J i s t i s c he a r be i - 
d ,. ' • . ersueweg;i.ng. Alle fraku.es sloten zich aan bij deze r0uwliulde. 

Oeze keer w o r e-n er lS polit~overorde·- 
n l.n g e n op do agenda e.n de burgemeester 
-.•ilde die zoals gewoonlijk sa.menvoegen, 
maar or kwamen ditmaal bezwaren vah 
)elbccque (Ag) bij de verordening naar 
aanleiding van de beruchte spreeuwen 
verdelging te ~cssel-Lo en van Gee 
raerts (VU) bij deze betreffende het 
verkeersvrij maken van een aantal 
straten in Wilsele voor oefenritten 
van een rolschaatsclub. 

Natuurlijk financiën 
Een aantal rekeningen, begrotingen en 
begrotingswijzigingen van kerkfabrie 
ken werden zoals gebruikelijk meestal 
eenparig goedgekeurd. Toéh kloeg Vap 
Mellaert (SPE) nog maar eens aan dat 
vele rekeningen en zelfs begrotingen 
veel te laat worden ingediend en hij 
vroeg ook of het kollege wel voldoen4e 
aandringt op e~gen financiële in~1eng 
van de kerk~ab1ieken 1elt. Baatna vac 
d en vet' s c·h i 11' e n d'e l! e n in g e.n , '"°'o,r eten 
totaal bed,rog van ongeveer 23 mio~ 
zonder kom~ent&ar goedgekeurd. 
Zowel Va,n Mellaert a l s Oelbè:cq,u·é (.Acg) 
stelden bij de ecadskasDpneming van 
het 2e kwartaal een spectaculaire ver 
betering vast ten opzichte van het Ie 
kwartaal, met name een vermindering 
van het tekort met ongeveer 140 mie. 
De cijfers laten volgens Van Mellaert 
uitschijnen dat 'd.e belastingsverho_gin 
gen die bij het aantreden van het 
nieuwe kollege begin dit jaar werden 
doorgevoerd, aan de hoge kant liggen, 
Volgens schepen Wouters was de ve,rbe 
tering vooral to wijten aan het op~e 
men van belangrijke leningen voor ui~ 
te voeren werken. Die is natuurlijk 
geen bezie en een verbloeming van de 
werkelijke coescand. Toch was er ook 
een liehce verbetering im d.e aehtei:;.. 
stallige tegoeden vanwege de hogere 
overheid, Het gemeentefo~ds kwam ovel" 
de brug met ongeveer SOZ, maar van de 
andere inkom•s aan jonroet"ende voornesf- 
f in g , pare on c n bel a et in g , be 1 astin g o-p 
motorvoertuigen, .•. ) is g Leb a.aI 
slechts 2l,6X toegc~oman in pl~at& 
van Ie 501 die normaal per einde Juni 
zouden mogen VC1,"W4Cht worden. Wlcole 
Oélhecque drong opnieuw - tevergee~• - 
aan op nk~ice samen met andere gemeen 
ten en op heraansluiting bij de Bei 
slsche Vereniging van Steden co Ge 
meentén, 
Van Mellaert stelde vast dat de be 
drlj(arekenLngen van het stedelijk 
alachthul• voor 1982 een tekort van 
ruim 5 S mio vortonen ten laste van 
de arm~ 1tad1kaa, terwijl anderzijds 
het 1laahthuiabadrijf zelf ruLm 10 mLc 
betlt die goed belegd zijn, en hij 
vroeg of deze middelen niet konde~ 
3angcwend worden om do stadskas utt 
de rode cijfer■ t~ helpen. De schepe 
nen Anciaux en Wouter■ hadden dat ook 
al gemerkt en de zaak ia tn onderz-oek. 
~arlj Aerts (SPE) betreurde dat de 
1ub1ldla1 aan do raadplegingen van het 
NWK gehalveerd werden en had vragen 
over het ''ge.zin4.C:n/lome.n" of het ''.lnlto 
mf.n v«n de. oudt1t4" waarvan eprake Ln 
het nieuw hui1houdelijk,reglement van 
't kararietje, wanneer fiet a••t over 

wa .. t me n '' on1t,e.ge.lma..t:lg.e. g eit.<'..nnlHl" 
pleegt t• noemen of over gerneenschap 
~en. Wat dat betreft antwoordden sche 
pen Wouters en de burgemeester dat de 
feitelijke en de fiskale toestand van 
d~ betrokken~n in aanmerking genomen 
worden. 

Wachten op de grote inspraak 
Een voorstel van het kollege oma-an 
lnterleuven machtiging te verlenen tot 
het oprichten van een administratief 
gebouw, twee woongelegenheden, een 
bovengrondse en een ondergrondse par 
keergarage op grond van de stad aan 
de Brouwersstraat en gedeeltelijk on 
d'e.r de speelweide van de B r uu L, werd 
op aandringen van Van Mellaert (SPI) 
en Buysse (Ag) verdaagd. Hee kollege 
wil echter alleen enkele tecbnische 
en juridische kwesties opnieuw onder 

,zo~ken en is zeker niet van plan af te 
zien van de voorgenomen aankoop doór 
de' stad van 83 ondergrondse 'Jlarkeecrge 
legenheden in het op te,ricbcen co~ 
pie~. ~ochtans wilden iowel SPE als 
Agalev voor het nemen vaq derg~]ijk 
be~Luit het resultaat afwachtten van de 
gro•e inspraalronde ov~r ver,eer en 
pa,r·kee,rproblem.en,, die Ln •Infp-Leuven 
zo ui:tvo•e,rig nan•ge•kondi,gd' werd. Er 
z·u,~ l en hoed a•n•oo k p,s r k.e e r,p ~ aa tt sen n o-d i g 
z:i.~n zo di4oht mo'geli.;lk bij het centrum 
van ~e stad zegl de burgem•ester en 
het handelaair~v,er•bond hoeft daar trou 
wens nog ma-a.r pos bij de opening v a.n 
de handelsbeurs op a s n g e.d ne n g nn , Drie 
weken uitatol dus ... en zal de in 
spraak van ,c burge~s dan weer gelij 
ken op de gekende viJsen na pasen? 

IDr was ook Heiberg 
De mensen van jeugdhuis Heiberg hadden 
aan de ingang vnn de raada&aal pam 
fletten uingodeeld en konden zelfs met 
een ludieke aktlo de zitting even on 
derbreken om hun ontevredenheid en 
ongo~u•thoid to uiten, nu de hcratel 
llngawerken aan do gebouwen Heiborg 
eindelijk toch aaan aanvangen. Cockx 
(SPE) bracht de k~eatie tor ap~ake: de 
algemene vargadorlng weet niets over 
da aanvang of het verloop van de we-r 
ken of kent ook de oploa1ing niet die 

2 

voorzien is voor het personeel ei1 voor 
de w•rking. Hij vroeg dat p~rnooeet en 
werking voor de duur van d, wer~en 
(1 à 1 1/2 jaar) zouden 01dergehrathr. 
~orden in het Kolvenirr hof ec ~oude 
raad daarover zelfs laten stemcen, wat 
natuurlijk deerlijk mislukte. Spro- 
c k e e Ls beloofde ,;og de.ze l<.'1/.1/.1< een ver- 
gaàering v~n de schepen n van openbare 
we,rken en van Jeugd eet de afgevaar 
digden van lieiberg en mtt dé are• ~cecc. 
Op dergelijke ver6~d-'rir..ii ,:~nneri alle 
problemen toch aiR grote ~ensen onde~ 
elKaar besproken en geregelè çorden, 
nietwaar. Verheyen (CVP) gunde zijn 
kollega Gockx niet het alleen-recht o~ 
als ve r d e d i.g e r van Heiberg op te tre 
den en ook zijn partijgenoot Feyffer 
wilde zijn duit in 't zakje doen. Ont 
roereend deze algemene bezorgdheid voor 
de problemen v.a n de jeugd, nochtans 
blijkt de restauratie van Heiberg 
reeds 3 jaar in voorbereidin~ te zijn 
... De werkibg van het jeugdhuis zal 
t;ijdens de werken t.en•minsta gedeelte 
Hj:-~ '9·P. lf!i!Î berg p,o,e ten blij ven, :i: ei de 
bu,r{ge'mj~es,~teJ:, want. wo Jounnen niet het 
rLsic~ lo~ea dat de jong~ren de weg 
:i.,aa,; l!.eibe,rg v a r Lc re n als we zolang 
zouden sluiten. De ontwerper kreeg als 
opdracht zijn plannen z6 op te vatten 
dat de w~rken in 2 van elkaar onaf6an 
ke1ijke fasen kunnen uitgevoerd worden 
en dac tijdens elke fase het gebouw 
g•deeltelijR verder kan gebrui~t wor 
den. Van Mellaert waarschuwde voor 
beloften en overeenkomsten die niet op 
gapier staan en vroeg of de gestelde 
voorwaarden ook in het bestek opgenonen 
waren. 

De kaalslag duurt voort 
De oppositie wilde uitleg over de d 
bra~k van hu~zen aan het Damiaaaple 
en in de_Par1jaatraat ten behoeve~- 
de Jozefietenachool. Ret kollega ~ 
lo?!de er streng ove-r te wakeu d•~ 
vr1Jgekomen ruimte opnieuw bebou• 
w?rden en dat de nieuwbouw ia cl,_• 
ving Eou kaderen, alhoewel kon\ 
bouwplannen nog niet voorligge 
Itterbeek (VU) deed ••n bijna 
ache oproep om toch de eoedvil 
krottina met hot oog op afbra 
mogelijk tegen te gaan en om 
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MlLITAIR-fflllUSTlUE';E.L KOMPLEKS 
TE LEUVEN 

De di'.,s-kus sj,;e O'V'er tie plra,ah . 
kernraketten •aakt l h BLng van de 
v an e 8 ec -t s het topje en veel groter · · b milit · · e l!J,s erg nl, het 
zich~:1r 1.ndastr~ee! kompleke dat on 

aar aanwez1g 18 ook 1,n d Leu:v:ense · • • e 
he e-'f;;.. ,• e g,L?' Re t 2 ll !Okt 01b,e rkÖ,mi tee 

. een p·og,i,ng geda:a'tl o.m de1 mUi- 
ta1.re aanwezigheid en da bed , , d · · · ~ r u jv e n 
ie u1.~ de defensieruif eten, te in- 

v~n "ar l. s elien. lnd ien me.n de b,ewap e- 
n 1.ngswaanz in ,e:f f ic iën t wil tege,n'g.aan 
: ain Jnoèe t m;e,n 11.'Î. et e n'lui1 1\ e,t t o-p j e· v·a n, 
e li:e.rnrake~·ten afvlakken, m,a•ar· moell 

ook het onz1.eb.tbare .d·eel van dce ijs 
berg gesmolten worden. 

Militaire basissen 
l!IJ. ·Bevekom (op 15 km lliarn Leu,ven) zijn 
32 F-16's gestationeerd die tot nu 
kleaire o,@rachten in staat z1.Jn. Ree 
nee~storten van eefi F-16 in Bi•rbeek 
deaeg. on s erii.g,e itijd geleden er aa~n 
hêr.i:'nn.e•re\n dat B·eve'kom niet z~ v.er a.f 
is. Indien BeveÏ<om in de toekoms·t wel 
een ~ukleaire opdractit zou krijgen, 
dan zuQ ~en die enge. tv.ij,_fe ld opge.sl.agen 
wo<rden 1. n het mu.n i t i !'de;p.o·t van a e 
~ u-c;h t m a-c h t in l\.e t M ia e r'ä,aia :l.,b,o,s tl,e (;)ud - 
H"~ve_r'l?~ e'n ,d,at is tö·ch wel akéli.g 
d1.ehtblJ, Op d~t ogenblik worden daar 
reed~ nukleaire Nike-afweerraketten 
nag.~l<,eken. Nog wat d Lc'h t.e r e i ] nebben 
we de Hemp.tknnek.o.ze11tne tie Reve;111,e·e. 
l!n dl'eze k'azern.e i:s een school g·eh.uis 
ve•~ waar de ïonge reknuten een b•sis 
opl~iding krijgen en een centrum waar 
chauffeurs gevormd word:en. Ook de 
sp,.eeiale municies.chool zit ond.e·r hè t « 
ze~-f•d,e slak. IÏ•tl),n,en d,,!? Leu-vens,e a;i,n,,g 
is er dan no_g• d-e NATO PÏpeline Divisie 
in de Naamse straat (îa.Ji.we~chooóko.ze~ 
ne). Vanuit die centrum wordt de pe 
troleumbevoo<rrading van het milLta.ir·e 
ap,para-at Ç-t e,e,n deel -v;an de b,ur•gerlij ke 
b ev.oo r ra-dlii:mg~ g,e'ko.n t r-01,l.e er d,, V 11~,1< b. ij' 
de ze kazerne is er de ka,ze~he M.lc.ho.t.te 
in de Parkstraat. Deze kazerne beeft 
een puur aéLmin.istratieve, funktie .. Hier 
zit ondermeer de plaats,kommandail-t, de 
b o.o.g-s-u.e offic-i-et; in ra,n,g va-n het g,a.:t' 
niz-oe,n L~ucv:·e,n.. Hier zou ook dre mil!:i. 
ta:i.~e, inlichtingendienst (SDRA) gehuis 
vest zijn. Volgens VVDM (Ve,reniging 
v an dienstplicht~g.e militairen) zouden 
ja•arlijks tie,f.l;tallen di.·enstp.lic;htigen 

~~eilijkheden onHervtndèn (ovwrplaac 
s1.ng.e.n,,,) omwil!]e van linkse en an 
d·ere afwi:Ï,kende sympathieën op advies 
,,;an do. SDRA. Het leger is dus al·om 
tegenw,oo-rd'i.g in tie .I:.,e,uven,s,e r-e g-i.o e-n 
we l\,o even dus ge en s c h•11 i. k ce li ebben 
v,an de Rus-s.e n . 

KUL: een vredesuniversiteit? 
De )ewapeningswedlo~p is er niet allee~I 
Q'md a't o,nz~ ,m i:l i t qi,i;e'tl g ra alg d·uu ~ en 
gesofistikeeri:I spee]goed hebben maar 
o e k omd'at

0

he·e1 wat industrieë'tl Îeven 
van de militaire uitgaven, vooral dan 
de industrieän in de spitsswktoren : 
·eleJ<tro,ni~a, nic·uwe l!'at,eria,,l,en,,, He_t 
lege,11 en i:lfe militaire indo,s:tJd,e hebben 
em deze reden steeds een levendige 
be.langste.lling g e.h a.d' voor wetenschap 
-pelijk Ol}de,zoek eg de band t.ussen 
cire ie twee is ha a s t ,vanzelf s p•r e-k e n d 
g,e.w,p rd e-n , Nri et d a,t. ~•e•z e we t'ems c'h ap pers, 
;z,o oorlog-s.z1u·chtig zijn, maa·r de a•ktiev"e 
s~onsoring door het militaire apparaat 
heezt tot ge.volg dat de bestè weten 
schappers in advies•organe,n van de NAT() 
ter,echtkomen en de. wetenschaÎ/pelijke 
r.e.su 1 t at en on,re C'l1 t s\'t reeks g,e.b\irn 1.1< t 
worden door de oorlogsindust11ie. Mis 
schien k urrn e n ook de professo-ren hun 
steentje bijdragen voor 23 oktober en 
wat k i.e s-keu r i g a r zijn wat b ec.re f t 
g,e-ldbronnen" · 

Militaire industrie 
In het arr,ondissemeipt Le uv e n a a j n er 
,_(,g,e,l uk k Lg), g'.e,e,n bed 11-i j ven z e-a 1 s FN 
een PRB, nra'ar î,/el ee'n aantal hóogtech 
rrologische bedrijven die via de FLAG 
(Flemish Aerospace Croup) een graanEje 
willen meepikken v,an de defensiegraan 
b.,er.g. Ln dit v-ei;-,b,an.d worden d'e namen 
g.eno e md v,a,n m·e t sa l 'b:,ed r f j ven z oa 1 s 
Westland .EM6 (Tilldo•nl<); in d·e -el:ekt:110- 
nika : Sylvan~a, Tnçàr, Silvar Lisco 
en Lemmens Elektron~ka ; en in de 
scheikunde-branche : Raychem, De ge 
g"e'1el\,s o,v.e)l;' a e md, l. L~air e i nd u s"t 11 ie 
zijn e,clite'W z,·e,er o;n"elled,i,g. Mis.ilcl\i,en 
stof v o-or een grend•iger studie want 
tot nu toe wordt er veel meer onder 
zoek verricht in dien:.st van d,e. ö o r Lcg 
çl,.an wel j.,n die.ns t van de vrede. O 

JONG U,V 
sc. F-'d.llCÛCU.6 

Scptu,b« ,,,., 

1 jaar na de verkiezingen 

Vorig jaat mocnt de buurt zich ver 
heugen (?) op de belang~telling van 
heel wat politiekers die allemaal 
uitermate geint..eresse.erd waren in de 
,probl,.é•me,n van b.et plein e.n Oll)geviµ.g, 
Dit jàar vond enkel Mia Uamel• het 
do. moeite om •ich te laten zien. De 
aan- of afwezigheid van policieke-rs 
heeft weinig belang maar het typeert 
wel hoe zij zich "8,edrag,en vé è r en na 
d.e wel'kiezi,,n,g_en. Vorig j'.'l;,.r zotg,de 
de ~ruid.tuin v•ov bloemen en planten 
om de straat en heè plein een feeste 
lijk qicticht te geven. Dit jaar 
kreeg l!len in eerste instantie geen 
enk,e,1 a.ntwoord. en na herhaald•elijk 
a II n d d,l'lg en k, r e,e g men al,s an two 01."d• dat 
me,n wo'<lr "deh.gel-i.jke. 6ee.4.te.n" geen. 
planten meer te~ beschikking stelle. 
Maar het toppunt was dat juist voor 
het begin van het bal de controi~ur 
van <ie b,elas ti,ng.en kwall! ze,ggen daJ 
men g,een toelatin:g had em een bal in 
te ,icnten. Dit misdrijf 2ou het 
buurtkomitee #00,0' fran·k Kosten hoe 
wel men geen enk.ele stedelijke belas 
ting vers.chuldig,a. was daa~ de ink,om 
IJ,•i;,a t is wa:s . •E e'tl ~ c hr i f te 1,i j_ke toe 1,a- 
t ing vo-or het inrichtte-n va.i;, net buucr:t: 
feest en het opzetten van een tent. 
ondertekend doo:r schepen Sprockeels, 
mochten niet baten. Vori,g jaar werd· 
er ook gl!,,en ex,pli.ciete vr,aag g,edajt.n • 
om e-irn Bal in te <ri<lhten e;n toen kwam 
.er ge.e-n e.n~ele, re:al<nie l[,a,fi liett ge,,... 
meentebe-stuur, D•e ambtena:ren zu.11en 
het "'aarschijniijk te druk gehad h~5~ 
ben met het schrijven van d.e. adressen 
voor ~ei ;pre~a,g,a,n.tla v.an hun ,p,ar,t i,j, 
1-l et ~ s in ·e 1 k g-e,va l on tmoe-d i g,e,nd om 
vast te stelle-n dat hef s•1î'11'.ttsbe.sftl1ll> 
miljoenen over heeft voor ",de. Lu.~;(;1!.11.. 
van Leaven8 maar voor initiatieven· 
zoals e-en buurtfe,es t prakti-s-ch ge.en 
s,t,e 11,n .~e.tl e e·n t ,, wel ~ o,~.e,g~V:d,e-e l . 
Promp,t. 1,etd dap o'ok gen pe.titie ge 
schrèven tegen dl boete van het ge 
meentebestuur die door iedereen gete 
kend we-rd (behalve sche-,pen Hamels,). 
We kijk.en uci,t of de boete l}>r za:l kom.,rn, 
h•e•t b-u,u;;..;,t ½o,m,ll't e e wei.ge r tl: ze i;n e 1 k 
g,eval '.t:;e b·etalen. 
0 nd e:ll:ta4 4 ert v eJLltam e;n we da,;t h e.;t 
pen.k.o-.U.e,ge be,i,,U_4;te de froe.:te ilt 
iO!. e H e.n, .. 

1 

De langzame weg 
naa.r em~neipatte 

NA dn<. toH 9~.t-,, 
(CAii@ p(4Rrl,t u, po. Ol!lc,'11 

r(6!J l Jc111t tl 
CM d.ut .(. d,e, J V4\'1 'il~ 
ma.4<\_ d!L:( , e·c. 11 11t1k 
•é~Hl.••d •tUv . ] . 1 
tuU r-lt'I Uw-U c.( ,,U & tc1'.t t.'f OP,C 
v~u.c,., Ai de ct«.(a e,t,R""•♦oà dt ,c~ou_11 d.U.vitc.uc" 
.ê-n, d't fHA , 

lllllR(ldGQ 11 f_ ;i, ~)Jtc.w'.bt".A 1 
doi,d~'/tda.g, (0 -o~.Coftn~•• 

r11a,utttg 11 ffOUC."!ti(IN 
~o'lrf-C.,d!,_f ti ct~cc.-.ti,t~r 
IIIMJ'lc/d!J tJ• JÀ~411.J.t - 
IMI.QnJag tO 6~à~ua~i, 
,i,a11nda9 J 9 •11M ~ J 
H,Cll'Jd«d l o-p!\-it 
,...114"d,rg û M..i!.l1 t1"l!-tt.:tod.t of d.ta.-a.vti,d 
"'u~dAg n Ju,il., •lo.o:Jt!U.Jh ,•...(c".tJ,t. 

........ u.J~ h••~•<W'~• Wt ,,. od'g; •bij (';// ... ·•~l• 
a-a" d~ vt-t,clt<t.Uci-,ide. ok.U\l,l,:ti:c,Uic,i 1h/la:CV~ nu voo.\ ieptc.111{e:.4) 
•aà1t ~,tfl ,nc~-j~ aa~fld& hij a, ~•"J t~ Aû«v~,4 d~,c d•é,~ 
4.udi ro11dU pa.,;dol\. 

r~ lcdi, s~VAt to.c op,, •~p<t•b<~, o• to,oo u 
.Ci, lu.Ci p4AodMct4'-•UJe,, '·" at-b.l\ u111~" "'p.hn .,._ (}l h•U•( 
•cc~ OCtt(tlg· JaaA V«"• 

@•tl J• ~og Aog~t ,Vqij ,1, h~•UIJ-1 8td.to h •• .. 
0" op l1t 1CP.:ttA1b&.\ c\le.,i li~"s• .t• h•~I\M,lil 

,. 
.4 ci.o"l'l:dli«d-.e.n -,~ .$-~··· r.v· i aitonrM 
ttd . 111 -N9 

I~aLta.nn,e 4vond 

A- long .io"t summer 

d.n d•e rimboe van de stad 
h·ang,t de zwar:te ileeuw 
a,ain eré\n besc·haa,r:a.e ta•lo 
men is gene{gd te zeggen 
hie11 ziijn .gee,n a_pen mee,; 
bij gebrek aan lianen 
;\iat i;s e;venwel d(e na_am d.e,r wézena 
die maand'e l: ilj ~• uiens Uu,eTe-n 
:Ln obs,cene raadszalen 
van laat-goti:sch allooi? 
leuven ligt o,p apega,pen 
\.leet ze•lfs de sc•t:fà·au 
d-ie zi,'j'n ni:~on o'!p l\,,e,t 
''how tHe w••t wa~ won 

•et VAi~ncf.t.U~~c ,~oûc~. 
kc~u.J l"tûd, "'icol.t- 1)1 .,.,,, 
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