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De sociale huisvestingsmaat 
schappijen in moeilijkheden 
De toenemende financieringsmoeilijkheden van de sociale huis 
vestingsmaatschappijen zijn onvermijdelijk het gevolg van de ver 
slechterde sociaaJ-ekonomische toestand. Maar ook het financieri:ngs 
systeem zelf is verantwoordelijk voor de huidige problemen. 

Door de hogè rentevoeten en het grote schatkisttekort komt de 
overheid haar v.erplichtingen t.a.v. de sociale huisvesting niet na en is 
de Nationale M~atschappij voor de Huisvesting (NMH) minder en 
minder in staat om goedkope kredieten toe te kennen aan de 
plaatselijke huisvestingsmaatschappijen. Die huisvestingsmaatschap 
pijen zelf hebben bovendien meestal af te rekenen met stijgende 
onderhoudskosten op hun woningenpatrimonium. Dit is meestal het 
gevolg van de slechte bouwkwaliteit van de vroeger gebouwde 
woningen, wat nu bestraft wordt door toenemende onkosten. Tenslotte 
heeft heü matigingsbeleid dat zich nu reeds enkele jaren doorzet, 
onvermij,deliJk een negatieve in-vloed op de huurontvangsten van de 
maatsctfappije'l. 

Het preflnattcleringssysteern 
Voor öe uitvoering ~n de bouwwerken 
stelt de NMH jaarlijks kredieten ter 
beschikking aan de plaatselijke huis 
ves1ings1,naatscfiappijen tegen een zeer 
lage interestvoet ~2,S%) en terug 
beraalbaas op een uit~pndePlijk lange 
termijn van 66 jaaF. 
Hiervoor m,oct de l'IMH natuurlijk 

zelf geld verzamelen bij banken. 
openbare kredietinstellingen. spaar 
kassen of door openbare leningen uit 
re schrijven. Deze ontleende bedragen 
moeten meestal op veel kortere termijn 
en ~tegen veel hogere intresten - 
vooral de laatste jaren, - worden 
,terngbct-aald. l!lct verschil tussen se 
terugbetalingen (aflossingen) die de 
NM'H ontvangt van de huisvcstings- 

lik heb eem eigen huis ... en j,ij? 

lk kan geen hoge huur, betalen, 00kgeen eigeo huis, ik w00n <În een 
sociale woning ... en jij? 

Ik kan geen huis afbetalen en geraak niet in een sociale woning, dus 
ik huur: mijn eigenaar heen oog zo'n 99 huizen ... en jij? 
Jk kan geen eigen huis betalen, mijn laatste eigenaar heeft me eruit 
gezet, ik hem geen pisten (') voor een sociale woning ... ik, kraak. 

"Eigen haard is go,ud waard" 
F'tet grootste deel deii Belgen ~S'S%) WGHi>.n:t,,in een eigen hi!liS. ~.evgens 
in Europa wordt dit cijfer. geëvenaard, fü wordt gezegd dat cl~ 113,elg 
met "een baksteen in de buik" geboren wordt. Je zou het baast 
denken. Maar dit hoogste ideaal - een eigen huis- is niet zomaar 
uit de lucht komen vallen: verschillende wetten en maatregelen 
hebben de "privé-eigendom" in dit land de nodige duwtjes gegeven. 
Niet dat we tegen privé-eigendom zijn: voor ons mag iedereen op 
een goeie manier wonen ... maar dan liefst iedereen, wantsieden mens 
heeft teeh recht 0):l een g0ede weorremgeving, heen teeh Rlil<0Mm 
8P W©N:E!N. 
Er zijn veel "·gelukzakken" àie een eigen "".~ning bezitten, _al is het 
ook hier niet allemaal rozegeur en maneschijn. Naast deze eigenaars 
zijn er ook nog 45 % van de Belgen die een woning of ~partem~nt 
huren. Dit kan in de privé of inde sociale sektor. Een sociale woning 
of appartement is in principe een woning waar je kan huren 
naargelang-je inkomen. Wie niet veel heeft, moet dus niet veel huur 

maatschappijen en de bedragen die 1.1j 
zelf' jaarlijks moet terugbetalen aan de 
banken or aan andere geldschieters 
wordt door de staat bijgelegd. De 
aflossingen van de rekordbouwjarcn 
die nu de komende jaren moeten 
afbetaald worden, hebben voor gevolg 
dat de tussenkomsten van de overheid 
elk jaar groter worden en dal op een 
moment waarop het huisvestings 
beleid geregionaliseerd werd en de 
gewesten onvoldoende middelen kre 
gen om de zware intrestlasten te 
dragen. 

Financieel evenwicht 
De plaatselijke bouwmaatschappijen 
worden verondersteld jaarlijks hun 
balans in evenwicht af'te sluiten. Dat 
betekent dat elke uitgave op een of 
andere manier moet verhaald worden 
op de huurders of de kopers van 
woningen. 

Het terugschroeven van de beschik 
bare goedkope kredieten en de toe 
name van allerlei onderhoudskosten 
valt samen met de verwachting dat de 
opbrengst uit de verhuur van wo 
ningcn gaal dalem. 
Daal heeft voor gevolg dat sommige 

maatschnppijên IHm 1ohl.uch1 nemen 

tot het organiseren van een asociale 
uitverkoop van huurwoningen, om 
hun linanciëlc toestand in de hand 1c 
houden of te saneren. Dit systeem van 
te koop aanbieden van huurwoningen 
ontstond tenandere in 1924 toen er 
eveneens grote fina nciële tekorten 
waren in de sociale hulsvcsungssektor. 

Maar ook de relaties met dè huur 
dcrs werden strakker. De verantwoor 
delijken van de plaatselijke maat 
schappijen maken soms van de ver 
warring rond de huidige huurwet 
gcving gebruik om een vastere greep te 
krijgen op de huurders. Door bijvoor 
beeld op onwettige wijze zeer nadelige 
huurkomrakten op te dringen en 
onnodige kosten op de huurder te 
verhalen, geven de huiszestingsmum 
sohappijen in Leuven nu reeds een 
staaltje van het asociale beleid dat in 
de komende jaren verwacht mag 
worden. 

Kontraktbreuk 
in St.-Maartensdal 

Half januari werden de huurders van 
Sint-Maartcnsdal gedwongen een 
"nieuw" huurkontrakt lc ondcrtekc 
non en volledig de regisrratlercchten tt: 
betalen. 

Hiervan werden 7c amper enkele 
dagen voordien per brief 1,p 1.k hoogte 
gesteld. Het slot van die brief was niet 
mrs te verstaan· wie 111r1 tcke) , mrlt 
bnitcngczet .... grof dus, maar boven 
dien nog leugcnachug ook. Ze> werd 
ondermeer beweerd dm de uv,., 
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betalen voor een menswaardig onderkomen, 
Bat betekent rna~1.mr.lijk dat het gel'd 0@0r ,dei 0werhcid m0_et 

bijgepast' worden ... ,M'aar 00k hier bijten de Belgen de spits a'.f: 
slechts 5 % van ons kan huren van een sociale bouwmaatschappij, 
Ondermeer omdat er zoveel aandacht en geld aan pnvé-eigendom.is 
besteed, is hier geen sprake van een "sociaal woningbeleid", want 
een sociaal huisvestingsbeleid geeft iedereen recht op wonen, ook 
diegenen die niet zo kapitaalkrachtig zijn .. 

En deze gi:0ep wordt steeds groter want het is krisis. Wie kan er nu 
nog bouwen? Wie begint er nu aan een vesbeuwing ? 

In 1981 was 0e bouwakibivileit in ve11geJij~ing i:nen I9,i79 sot 60 % 
ter,ug:gel0peA. ~Rda,nks V,e111w0e·de IJ,')0.glJ'lgeR van i:le \\tilaamse 
Minister voor filujs:vesting, Buchman, b1ijven 'Belgen bang 0m te 
bouwen. Buchmaä wil de bouwsekter stimuleren door lagere Bij\W 
tarieven, door bouwpremies, enzovoort. Maar de Belgen zijn deze 
keer bang: want wie wil haar/zijn werkloze toekomst vullen met een 
kop vol zorgen 0m te kunnen afbetalen? 

En al zijn er. die nu al, ef'binnenkort; niet meen kunnen opbrengen 
om l/5de, 1/~e. J/3de, ... van hun inkomen aan huun te betaleü, 
We11k1ozen, alleenstaanden, sehoolvenlaters, gewetensbezwaar-den, 
jengeren; MF<!niM'en, oudeeen, k011~0m zij die een ~nk0men hebfuen\ 
r,fä,t aan de rraind ,011 (1A~eestal~ errden 1het fuestaa,Rsmilti,nrnm lii:gt" 
wan neef staan zij op straa t 'l 

Op het moment dat alle krachten gespitst worden 0p het 
stimuleren van de bouw van privé-woningen, juist op dat moment 
gebeurt er een afbouw van het recht op wonen. 0ndanks enorme 

(') an "plJ1<H1" f• t<cn polltftli ruggr~truntjr. ooA 11•d "po/117rk dirns11"1oo;r"' grnMmlf, Jf 2 

huurwet niet van toepassing zou zijn 
voor de sociale huisvesting en dat de 
registratiekosten volledig ten laste 
zouden vallen van de huurder. Erger 
nog, de maatschappij probeerde de 
indruk te wekken dat dergelijken 
kontnakten verplicht zouden zijn voor 
d'~ huurders van alle maarschappijen, 
Niets is minder, waar: de l\lf-/:11:1 treeft in 
1981 enkel en alleen t~pekontrak'ten 
veorgesteld en de verschillende maat 
schappijen uitgenodigd om hiervan 
gebruik te maken bij eventuele nieuwe 
verhuringen. 

Los van deze bedenkelijke manier 
waarop de maatschappij is te werk 
gegaan. stellen wc vast dat het kon 
trakt op verschillende pu111enflagra111 
in sn:ijtt is mat de 111e1, z0 biJvo-o,!'bceJtl 
het artikel i. v.rn. de plaatsêesehrijving' 
en dat i.v.rn. de waarborg. 

Voor de rest worden er in dat 
kontrakt meer beperkingen en kosten 
opgelegd aan de huurders dan in het 
vroegere huurreglernent het geval was. 
Vermits de voorziner en de onder 
voorziuer van de maatschappij beiden 
gerneerueraadslcdcn zijn, werden ze 
dan ook tijdens de gerneentcraads 
ii 1,11ng ovc:r hun onfrisse praktijken 
gdntcrpcUccrd door de SPE-fraktie, 

'Het rs r11e1 verwonderlijk dat er bij 
de huurde • ~pontaan verzet is gèrezen 
!c).!,,1 (\.:Ze gang van zaken. Vele 
.:•~ ï i h ·bbcn g.:woon de brief van 
de- .11 l> h, po, ,1.:.as~ zich neer ge 
legd. b .•• "onder v >n·af mtt clkaarte 
.. --.,crlegp, • 

l 11us.e1t ,, tr eer; hu11rdersco111i1é 
opgericht <lat ruim 100 leden telt. 
Zowel door het organîsereA van een 

groutschccf),cr pe1itieak1ie, diê zeer 
veel _,u.kses kent. als door het voeren 
van een m1cn$e briefwisseling na;ir de 
verschillende beleidsverantwoordelij 
cn ')p allerlei niveau's, piobecrt de 
huurder~vcrcniging de schandelijke 
11mm1datieprak1ijken van do maat 
:..;happij s1op 1e zetten en een degelijke 
l>uurnvcrcenkomst af te.dwingen voor 
alle h uu rdcrs, 00 k vo,on ii!.jegencn die 
bij gebrek aain informatîe l'tetrtkontrakt 
van de maatschappij reeds onder 
tekenden. 

In Heuvelliof wordt 
niet geregistreerd 

<i>ndanks de verklaring van beheerder 
Verlinden in de gemeenteraad sater in 
Reuvelhof geen schrifteJij_k:e konrrak- 
1en b.:staan en dat hij niet uit eigen 
beweging zou over.gaan tot nc~ aan 
bieden van k0nt,rakren en h-ec opeisen 
van registratiercoliteo, kregen de be 
woners van Heuvelhof op 1)_'6 april nl. 
een brief aan huis waarin hun de 
volgende keuze werd opgedrongen : 
Ofwel 011der1eke11e11 l'OO" akkoord dol 
er ee11 bepaald bedrog aan- regis1rotie 
rec/11e11 von '11111 woarbor:g zou worden 
crfl{eirokke11 of111el zelf naar het regis 
fr,atiekamoor l(OOII 0111 zoals,da1-i11dede 
b_r.iej weKti geJ:om1111eei:,il "1;fah(Jl.er-soo11- 
Ujk i11 or.de te s1e1len' ·. 
Het is,niet duidelijkdoor:we!ke vlieg 

Verlinden hier nu plots gestoken 
werd. Uit een navraag bij de admin 
stratie van financiën en bij de NMH 
blijkt dat Verlinden hier cavalier seul 
speelt. Hij werd immers niet van 
buitenaf aang~poord zoals hij de 
beheerraad vun Heu11ellîofr probeerde 
voor te houden. ' 

B'lijkbaar he'eft \(er-1.inden nog altijd 
niets· bcg,repen van de wetgeving i.v.m. 
hel registreren van hum:komrakten en 
het dragen van de lasten. @ok niet na 
alle uitleg die hij hierover, reeds op de 
gemeenteraad gekregen hecft"cn alle 
nuttige inlichtingen di._e lyj kon in 
winnen bij zijn vûend en collega Doms 
van St.-Maartensdal. 
In zijn ao11plakbricf1!l van 24 april 

waarmee hij het huu·rdeFScomité in een 
slecht daglicht wil plaats_çn &wijst hij 
ov.ctigens zelf' zijn on'k,und,a inzqke 
regis1mticrccl11. 

Intussen hebben een aantal huur• 
ders de koppen bijeen gesJokcn en 
hebben evenals in St.-Maaricnsdal 
besloten h11urderscomî1é op te richten. 

Op de eerste vergasering van dit 
comité werd alvas~ besl.0tço om de 
komende dagen alles in het werk te 
stellen om de maatst:ltappij er, toe te 
brengen een voordclïgc:n regeling uit te 
\\\lePken inzake het pnobleem van 
regist l'l!tierochtén. 
Het was echter ll\Cteen duidelijk dat 

men niet van plan is het hierbij te laten 
en dat na hot albandelen van de zaak 
van registratierechten het comit6 het 
initiatief zal nemen om de maat 
schappij c-cns volledig dGOI' te lichten. 



CD 
Ik heb een eigen huis ... en jij'? 

problemen ~ie gaan komen voor mensen om een goeie huisvesting te 
bekomen, zien we een afbouw van de hoogst nodige maatregelen! 

Als de nood het hoogst is, is de redding NrET nabij 
- Minister Gol brengt een huurwet uit die maakt dal de positie van 
de huurders zeer sterk verzwakt wordt. Het "recht op wonen" wordt 
waarachtig de wet van de sterkste. 
- De sociale bouwmaatschappijen. de eigenaars dus van de sociale 
woningen, krijg~n minder en min~er subsidie van de overheid (de 
NMH of de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting). Er is nu 
zelfs een sterke tendens om de eigendommen van deze maat 
schappijen uit te verkopen aan ... de huurders die dat willen of aan ... 
inderdaad, privé-maatschappijen die er alleen maar winst uit willen 
halen. 
- De herwaarderingsgebieden waren aanvankelijk bedoeld 0m 
verkommerde buurten op te knappen en de oorspronkelijke 
bewoners er te laten wonen. Maar door steeds hogere inkomens van 
de premies te laten genieten en door bv. de dicnsrensektor aan te 
moedigen, zijn ook de bewoners niet meer veilig. 
- De saneringspremies, 00k al zo'n lovenswaardig initiatief, gaan 
ook naar de hogere inkomens-groepen. Deze premies voor 
woningen in oudere stadswijken, moeten ge-pré-Iinancierd worden. 
Met andere woorden: je moet alles zelf eerst betalen, en dan, als het 
meevalt, kan je van de premies genieten. 
Toe~ zijn w_e ervan overtuigd dat het anders kan. Door een jtti;,t 

overheidsbeleid, Door huurtoelagen, door aandacht voor sociale 
huur. Door bescherming van de rechten van de bewoners. Door 
mogelijkheid te geven aan de bewoners om hun rechten te kennen 
en aan hun wensen tegemoet te komen ... als ze maar zouden willen'. 

En ... willen ze in Leuven? 
De stad Leuven kan zich op het gebied van wonen op verschillende 
manieren aktief met de zaak bemoeien, zoals blijft uit de tekst 
"Stedelijk buisvestingsbeleid": een a-seciaal beleid met vele nullen 
op blz. (?). 

In deze editie willen we bekijken wat de stad Leuven doet aan een 
sociaal gericht huisvestingsbeleid. We zullen botsen op her 
nationaal beleid dat in gebreke blijft t.o.v. OCMW, huurders en 
beuwmaatschappijen ... We zullen \;>01:sen tegen een gebrek aan 
koërdinatie van verschillende openbare, diensten: de maatschäp- 

pijen, grondregie, stadsbestuur. .. 
We zullen zien dat de stad (dure) architckten aanspreekt om haar 

gebouwen om te vormen tot duren woningen. "Rustige huisvesting" 
in cle binnenstad is alleen voor wie ze kan betalen. Wc zullen botsen 
tegen de vele problemen waar de stad rechtstreeks of onrechtstreeks 
mee Le maken heeft. 

Wc zullen het over veel zaken niet hebben, zoals hel huisvestings 
probleem voor studenten. 

Nu, even op een rijtje zetten waarover wc het wel zullen hebben: 

1. De sociale bouwmaatschappijen 
Groot-Leuven teil vier bouwmaatschappijen: de Gewestelijke 
Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting. de Samen 
werkende Maatschappij Heuvelhof, de Goede Haard, Inter 
kommunale Maatschappij Hugral. 
Onrechtstreeks is de stad hierin betrokken. Deze maatschappijen 

zitten nationaal met een groot begrotingstekort ... maar wanneer we 
zien hoe in Lcu ven sommige maatschappijen er hard tegenaan gaan: 
hun huurders onder druk zetten met nieuwe huurkontraktcn 
bijvoorbeeld. 

Bovendien kunnen zij een krucialc rol spelen in de stads 
vernieuwing ... een voorbeeld van hoe het eindigt bij verkrotting en 
verdriet van de bewoners. 

2. Het beleid van de stad met als voornaamste middel de grondregie 
van de stad. 
Wanneer we cijfers zien dan schrikken we toch even: de stad 
besteedt 1,2 % van de budgetten voor huisvesting aan her 
waarderingsgebieden, 5 % aan het onderhoud van gebouwen, 72 % 
aan de verbouwing van prestigeprojekien ! 

Hoe tientallen miljoenen naar de aankoop van nutteloze 
gebouwen en de bouw van luxe-woningen gaan, hoc cle financieel 
sterkeren w,,rd, n !"•.• 1, \tl tcrwiil voor de werkelijke woning 
nood steeds mmder geld vrijkomt. Lezen op pagina 2. 

3. En clan laten we diegenen aan het woord die zien dat de 
problemen alsmaar groter worden en er oplossingen voor be 
denken: de werkgroep l .eegsrand uit de Mussenbuurt, de l 5 
"Kraker" '"' \,1r;· i• "'· 1 sen van Oikonde en WWGL. de 
huurders •,::, ,.,, ···,"···'ti ;en {b:~g~~man door de wetswinkel) en de 
\flJt'\ .. _.- , ... ~\\ }ï j •;·'i. 'i ·"' 

1 i..t g,.rii. lil '> ;,!~1•n om wonen in de .tad tegen betaalbare prijzen. 
Wij voorspellen een woningnood tegen de jaren 1990: indien de 
overheid, en met name hier de stad, GEEN GE.RICHT BELEJD 
GAAT VOEREN, ER NIEîfS AAN BLIJFT DOE~. NIET GAAT 
INZIEN W~:J1 ElR li,©OS IS ... 

Kaalslag en hor 

Stedelijk huisvestingsbeleid : 
een a-sociaal beleid met vele nullen 

Dezo buurt is een typische volkse 
arbeidersbuurt die sedert Wó Il ge 
teisterd is geworden door grootschalige 
overheidsplannen. 
Appa rrcmentsgchouw 
Burgemeester Thielenums stett zich 101 
doet til de krotten op te ruimen 1. 1·. v. 
mossa-votkshulsvesting. Tussen /953 en 
/958 werden i11 de Bruulwijk 224 
krotten g.etlo.ren en /01 afgebroken. 
Tegetijkenijd bouwde de 1\,f.aarsdwppij 
voor Goedkope woningen 206 speciale 
appartementen. 111 een luiere periode 
worden ecluer ook een aantal minder 
sociale projekten gerealiseerd zoets 
Goudsbtoemhof, de Lovenia. Kortom 
op brutal« 111ijze werden nieuwe 1110011- 
vormen nl. grote appartementsgebou- 
111e11 in de 'buim i11gep/0111. 

Het is niet zo eenvoudig om een volledig beeld op te hangen van wat de 
stad Leuven inzake huisvesting (al of niet) presteert. De Stad kan 
immers v:ia tal van maatregelen ingltijpen en zorgen voor een 
wo..onvriendeJijk milieu: o;penbare wer,ken die een buurt opnieuw 
leefbaar en dus bewoonbaar kunnen maken; opstelling van BPA's en 
urbanisatieplannen ; wettelijke middelen tegen schromelijke tekort 
komingen van partikulierên en eigen op,enbare initiatieven inzake 
WOJ1ing~ouw ~a·ls bouwheer of in .samenwerking met sociale 
l>ouwmaatse.happijen). Jn Tueuven zijn nie~ alleen de burgemeester, 
maar ook minstens twee schepenen dam, rechtstreeks bij betrokken. 
Het is moeilijk daarin eni_ge 1ijn te ontdekken. Tenzij dit': tientaUen 
miljoenen vloeien naar, de bouw van luxesapparternenten. Voor de echte 
sociale noden inzake huisvesting b.lijven enkel kruimels oxer. Maar. 
laten we n'iét te ver vo'oruit lopen. 

Str:ijd teg~n verkrotting 
en leegstand 

In 1J 91721 werden in de kernstad Ineuven 
alleen al 1246 ongezonde woningen die 
konden verbeterd worden en l391 niet 
verbeterbare woningen geteld. In hel 
totaal dus 2637 ongezonde woningen, 
JDjt cijfer is ónmiddels fois gestegen. 
IDcu toestantl ,vo11m~ een eerste ,pio 
bleem, 

De wel geeft een gemeentebestuur 
en in het bijzonder de burgemeester 
heel wat armslag om verkresting en 
v,eiwaa)tlo1.ing van parti~.uli~re wo 
ningen tegen te gaan af om bewoners 
die hun woning wensen Ic verbeteren 
een extra steuntje te geven, oom. door 
een gemeentelij1'e reglementering die 
!Sewoners d'e ,plicht oplegt hun wo 
ningen te cnderhouden, deen een 
aktief aanschrij\llngsbeleid, doei de 
oprichting van een gemeentelijk ad, 
viesbureau, door bouwverordeningen 
via BPA 's, door een lecgslllndsrcgle 
mcntcring ... 
Qp de gemecntilijke sa:ncrlng,• 

premie (waarever dadelijk me.er~. de 
belasting op onbebouwde percelen In 

verkavelingen en dooreen belasting op 
leegstaande gebouwen na, maakt liet 
J!.euV,ensc stadsbestuur v.an die wette 
lijke mogelljkheden; nog te v;einig 
gebruik, IDîkwijJs Blijft tijdig optreden 
uit en is slopen de enige uitweg, 
Sommige eigenaars spekuleren daarop 
natuurlijk. Tot wat zulks een beleid 
kan leiden, menk je aan de kaalslag hen 
ender in de stad; olm. op'de lreelt v.an 
de Parijsstraat en het Darniaanplein, 
in de Wieringstraat en in de Tien-se 
straau De stad zou bovendien zelf lief 
goede voorbeeld moeten geven in het 
bcheèr, van haar eigendommen . .file 
voort:leelden van het tegendeel l'iggen 
voor, het rapen, Er, zijn trouwens nogal 
wat klachten van huurders van wo 
ningen, die aan de stad toebehoren, 
over liet laattijdig optreden van de 
stad. Er, is evenwel beterschap in ~ieht, 
want de gemeenteraad besliste op. 7 
november 1983 een l!IAC aan te vragen 
voor onderhoud van private stads 
gebouwen en regie-eigendommen. 

Ill'eli¼Vaarde11i~gsgebieden 
Be stad kan voor, sanering op heel wat 
toelagen rekenen. Laten wc er slechts 

één mogelijkheid uitpikken. Sinds juni 
1982 kunnen gemeentebesturen een 
verwaarloosde buurt door de Vlaamse 
gcmccnschgpsregering late1:1 erkennen 
als zogenaamd berwaaräeringsgobied: 
Als dat gebeurt kunnen gemeente, 
OCMW en sociale bouwmaatschap 
pijen meer geló"krijgen om o.m. de 
woonkwaliteit in die wijR\te verbeteren, 
(by. voor de aanl<9op vart' woningen, 
het slopen van krotten cri aanpassings 
werken aan straten en pleinen. Dit 
toelagen kunnen oplopen tot 60 % van 
de kostprijs. Maar ook inwoners van 
die buurt, zowel eigenaa~s als huur 
ders, kunnen eon toela,g~}]~Fijgen in de 
vorm van een renovatiepremie wanneer 
ze 'invulbouw' (d.w.z, bouwen tussen 
2 huizen) of renovatiewerken aan 
woongeBouwcn uitvoeren voon zover 
die noo'dza~elijk zijn in het kader v.an 
een stads- of derpsherwaarderings 
operatie. Dat kan gaan van 30% tot 
50% van de werken, afhankelijk van 
het inkomen van de aanvrager. Wij 
besparen u verdere details. Alleen dîl: 
çigen)!I\JS met een inkom,en Man öov,cn 
de 400 000 fr. per jaan krijgen nog altijd 
een premie die 30 % vah de uit te 
voeren werken bedraagt. Dat is een 
diskriminatie t.a.v. lage inkomens 
groepen, dîc weliswaar, 50% terug 
krijgen, maaG die hét meestg.'l a.an 
öeginkapitaa1 onl.llredkt om tot een 
verbetering van hun wonilfg over te 
gaan. Pluurders zullén zelden een 
premie aanvragen en werken uitvoeren 
omdat ze - zeker sinds de h.u11mvet 
Ool - geen enkele w.ooîfzeker'l\eid•ep 
lange termijn hellbcn, ID.e <Stad i..e11ve11 
-gee/1 een '/Jijkomende premie, die gelijk 
is aan 25% van de sfaatsprcmic, met 
een maximum van 30000 fr. De7.C 
premie Jfan ook bekomen worden bij 
snne~lngswerlfon ,bulten (Ic hemvtun, 
der;lngsgebieden. ll>ie premie kent een 
gewcldig-sukses. De aanvragen gaan in 

5tijgende fijn en overschrijden nu al de 
jaarlijkse kredieten (2 miljoen fr.). De 
stad Leuveri heeft twee zones als 
herwaardevingsgeb•icd lateri er-Rennen. 
Met eerste be(reft het gebie(I Coute 
reelstraat, Zevenslaperss1raa1 en P(e 
dikherinnenstraaL en werd reeàs einde 
1982 goedgekeurd. De bouwmaat 
schappij St.-M)!~r,tensdal dect"hieraan 
mee. E>e pr-0·ceduEe voor he't tweede, 
nl. het gebied Wagcnweg, Viiesenhof 
en omgeving, dat daar in de buurt ligt, 
loopt op haar einde. Voor dit gebied 
werk1 de stad samen mei Int,erleuven 
en de bouwmaatschappij l:'füuv~lló!ef. 
12)e kosten van deze opcratie:s worden 
gedragen door partikulieren, bouw 
maatschappijçn en de stad. 0eze 
laatste heeft in 1984 1 miljoen v0orzien 
voor de aankeqp van enroerende 
gaedercn en 1 2'50 000 fr, v.00)1 (ene 
:vatie,werkcn in Glc Cè>utereelstraat. 
Bus.samen 2 250"000 fr. Het is goed dit 
cijfer even te onthouden voor dadelijk. 

De Regie \<:OOI! GrO'nd- en 
J!füis:ves~~ingsl>e1eitl 

Sinds l 9i71 öescbi't~t de stijd in de 
Grondregie OYer een instrument dat 
haar zou moeten toelaten een aktief 
,:grond• en h11is:vestingsbeleid te voeren. 
Een lêlein \V.Oordje uitleg. IDc Regie is 
een s001:t van gemeentelijke imm_obi, 
fiënmaaïsolîappiJ die onroerend g0ed 
~ebouwcn en gt<á'nden) aankoopt met 
de bedoeling die aan de markt en dus de 
grondspekulatie re omtrekken en te 
gebruiken vpor sooiO:llr ilo'è,/einden. 
'Wè Regie is eeA zelfstandig, bedrijf 

met een eigen beheer, Zij kan dus een 
beleid voeren t.a.v. de sociale huis 
vesting door b.v. bouwgronden ter 
beschikken te stellen van sociale 
l'>auwmaatsch1rppijpn1 cloo" sociale 
verkav.oliqgen, do.or te vö"eren en doar 
zelf aktief op te treden in het kader van 

saneringsprejekten (zoals bv. io de 
hel'waa.rderi ngsgeöiede n ). 

Saneringen 
De regie werd - vàèr de Cusie - 
voer.al opgericht em de sanéring van 
hel gebied tussèn dc:;Brusselsestraat en 
de Mechelscs1raat in de hand te 
houden en spei,.-uJanten uit die 6uun te 
weren. !Dit gebied was al van in àe 
janen '§0 grondig van uit•zieht V!!r 
anderd. De invalsweg stond (maar lag 
nog niet) voor de deur. Zo zijn een 
aantal huizen en krotten in die buun 
nog altijd eigendom van de Regie ( o.m. 
in de Ridderstraat~ de Fe,;iteinsiraat, 
Hbgestraal, No·oPinanRensffl!a~ en 
verderop in de Glasblazerijsrraaten de 
Valkenrijgang). Ook de braakgrond 
en deeigendom VEL zijn voorlopig nog 
eigendom van de Regie. 

N3 
1Laat de cûj~r:s spreken! 

He,1 s1edehïk wa11beleiil kon mei 
horde cijfers geïll11S1reerd worden. 
Nemen we de begr:oling 1984. Er i:.ijn 
vooeeersr de jaar.liJ,kse aflossingen 
voor de le111'11.ge11 tli<f werden aa11!}e 
gqa11 voor de 0011koop vo11gc11oem;de 

gao11 voor de aankoop 1·011 genoemde 
.ge.,bouwe11. moor ook voor de verbo11- 
111î11ç er11an (i;;o. 7.5 mi/Joen). Wat ile 
11i1gave11 voo'r •wào11zo11es. oa11ga01:· 
lioàr lre1 011der/1oui:l 1>0)1 gebouiwm 
goot ongeveer S:% en 11aor de. 
lien"oardering~ebirden ongeveer 
1,.2%. Het leeuwenaandeel o/70mil 
Jo~p jr. (ca. 72%) gaat naar de' 
pr.e~tigeproJecre11. Ä1/s 111e ons 'b'eper 
'ken tot de kosten ,voor de r"briek 
'.sanering~ en renovatieproj.ecten - 
stotiskernvernieu11mg' dan zien we 
dat maar liefst 95 % van de kr6dletên 
m1är die gr:ojekten vlo-eien. Dtiarblj 
mag, nlet 1(ft het opq vetl~rdi war.den 
dar het personeel va,r de Regie Md 
w~r tijd <Steekt In ik !Mgelddfni: 
dre projtcten- X'ijd en fM1'.W 
bl.J,_'gnolg onttrokk~ worr!J 
<Sticîafe stadskemve,rnitn1111, 
al een ulterat 11.flWie~ ' 



:bouw in de Ridderstraat en omgeving 

Uitbreidingsmogelijkheden voor 
Stclle-Artols 
,~'n wo Il wordt hel gc/Jied vm1 S1. 
Genrtru! meer en meer bestemd en 
ingepalmd door Stell« Antois. Volledigé 
s.tra1e11 worden van de kna/•t gevee~tl: 
woningen worden sys1e111a1iscl1 doorde 
stad of Stella opgekocht. en men voert 
een politiek 111111 langdurige leegstand en 
laten verkrotten. 

Via de 11i1bo11\I' van een bewoners 
groep door Buurtwerk ·1 Lampeke. werd 
het nieuwe BPA g1111s1ig beînvtocdïwoon 
zone. buurtpark-je, verkeersvrije stro 
ten). Maar de vraag is of dit ooit zal 
gerealiseerd worden. Wij leerden: "een 
BPA is dikwijls zand in de ogen ... ". 
De aanleg van de im'lllswcg 
De aanleg van de invalsweg werd 

aonvonkellfk als 1•olgt gc11101ive,•rd: 
"De steile, gcvoarltfk» IJoele11b1•rg moer 
ontweken worden: de /rf.1·1ori.1cl1<' 
Mee/ielst, straat ontlast : ar111,rw:iu11 er 
geen geld is om de ring te sluiten zal de 
invalsweg hei doorgaand verkeer in de 
stat! moeten konalisare». 1·11 hierdoor 
lam ook een expansie 111111 hN bcdriif 
teven ges1i111u(cerd worden. ·• 

Ondanks massaa! en /11ngd111'(1f verzet 
bësiist hei scl1C'pc•11co)ll!g/! 10.1 111111IC'g: 
''Gezien tie vergevorderde VOOl'((/'gan11- 
de werkzaamheden". 
Toen luu buurtwerk 0111 de schod« te 

beperken afkwam met een konkreet 
voorstel 101 verbetering van de 01111/eg 
ervan. werd hiermee 11au11·dljks reke 
ning gehouden. Gevolg: een drukke 
gevaarlijke weg welke de buurt midden 
door snijdt. 
De braakgrond 
Door de aanleg van de invalshoek 
werden een 150-tal wa11i11ge11 afgebro 
ken. Resultaat 0.111. een groot stuk 
braakliggend terrein. 
Conform aan het struk tuurplan (dat 

voor Leuven toch 30000000/r heeft 
gekost) qis1111 de btMQ,11er.1· dat er op de 
brnalUJ(ond eengezinswoningen komen 
i.p:v. appanementen. De .fi11a11ciiilc en 
technische haalbaarnek! ervan werd 
zowel door de bewonersgroep als door 
de dienst urbanisotie van de, stad 
bewezen. Maar de stad antwoord: "In 
het verleden :ijn er beloften gedao» t1a11 
St=Maartensdal 0111 er apportementen 
op te bouwen. de:e beloften k11111w11 11·r 
11ic1 meer intrekken." 

De aanpalende woningen. door ont 
eigening sinds '8 J III eigendom l'0/1 de 
stad zouden ook 111e1ee11 gesaneerd 
worden: maar :e staan er 110g steeds 
rustig ... te verkrotten. 

Leegstand schande 0 

B EJders bezit de Regie nog huisjes in 
de Mlamingcnst.raat, de 'if;i1.1olistraar, 
de Nerviërssrraa; en in de Mcys.wijk•te 
W,ilsele. 
'russen 1977 en 1982 kocht de stad 

voor 56 miljoen aan onroerende 
goederen aan ten bestrijding van 
kro~voninge,.1 en stadskernvernieuwing, 
We zullen dadelijk zien dat dit laatste 

We zullen dadelijk zien wa L dit laatste 
voor de stad betekent. In diezelfde 

periode venkochi 1..ij voor 65 miljoen 
aan eigendommen, vooral aan de 
bouwmaatschappijen. 
Wat doet de regie 1111 met deze 

eigëndommen? Tijdens de vorige legis 
laruur werden er saneringen beloofd, 
die 45 woongelegenheden moesten 
opbrengen. Daarvan werden er slechts 
14 verwezenlijkt, nl. in de Mcyswijk te 
Wilsele en twee huizen in de Mechelse 
straat. Andere eigendommen staan op 
sanering te wachten (Glasblazerij 
straat en Valkenrijgang) en soms te 

Stadskernvernieuwing: oorzaak van verkrotting 
De stad zal voor strrdskernvemieuwÏ/lg, en sociale woouprojekten 
samenwerken met bouwmaatschappijen: Qp zich een mooie beleidsoptie. 
Maar/ Hieronder, volg 111e1 ver/wui vqn wa.t eens een embiüeus.projekt was, 
van wal eens tie hQOf! tMs van ee/llgai1se,g1111rt om/ook Iïaar noh✓e1:s1and op 
de 11vi111ig,l"II! ee11w in re lopen, 'N1Î viflfc,,jqpr, tater 1,11a11kel1 ·ile reus op zijn 
lemen voeten. 1/1 /Je toop vnti de jar:im is een orkaan van belofeenidoor de 
stralen geraasd, en uls we de schade 'bekijken vindèn ''.'t: 11wgs1011d e11 
verkroulng, vertwifeltng en verbittering bij 'de motsen d,e,er wonen .. 
Hei begon 11och1011s prachtig. ''De mussenbuurt moet een tusuge; 

aangename woonbuurt worden. De woonsituatie moet verbeterd worden, 
zodat deze beantwoordt aan de vereisten van een gezonde e11 aangepaste 
huisvesting' '. Dit is de aanhef van een door de gemeenteraad van november 
1979 goedgekeurd so11eri11gsprogramma_ .. Bovendien sl~egen het stad~ 
bestuur 1!11 de sociale bouwmaatschappij Heuvelhof flink de handen 111 
mekaar: eerstgenoemde gi11g de straten weer leefbaar maken. de andere 
ging ervoor zorgen dat er 0011 de rand van de vernieuwde straten goede 
woningen zouden staan. Weg met de doorzakkende muren en de 
paddestoelen In de vochthoek van dekdi11er,. Alles zou veranderen. Alleen d~. 
mensen zouden dezelfde blijven: want voor hen was her toch Ie doen. ZIJ 
zouden er dus ook hun ze~ over !,ebben, via buurtwerk De Straatmus. 
En de start 1110s prachtig: op, konte termijn werden. vijf van de meest 

verktotte IJl(IJ/i11gen (elge11dom van efe'Sta°dnota b.ene)l/otd~lei<omfor:tabe~e 
woningen omgevormd, Inspraak: dèel 'lieel /ie{ ipro,.1;~s <~raa1~n: d~ :11e1i.i·e11111, 
de t>uur.t bespraken 11(1J11 äe p/ai11re11 e11 ócsh{uen 111te111dèlij~ wie et k111a111 
\!fQ}IIJ/1, Bi:1Ve11d[e11J. 'KOII ffleJMJ/lj-df,' '{/OQ/i ee11 aktlev« ll"l,1re'k d( Vlit? I».p 
Siraatje~-ga11g ((fe/1 tien1a11111/izettl en. nog eens.een tiental. li11'.ze11 m de 
Mussonstrout vorworve«. /Je bew,one.Fs g11.rgen er goadgezll,d 1111 wam 011 
korte rcrmlj11 werd (le11 eefl verfli"é;tMde woillttg voo_r,gespli:geld. 
Maar waar staan wij 1111 vijf jaar;/arer: de beloftes va11 de s1atl zitten al 

lang terug /tl een of 411der srof:ferig dossier: de mussenbuurt is voor 1te11 al 
tang gtft/1 prltJrllelt meer. evenmiJ1 dis de aankoop van tic groene long vn11 de 
buurr park (/11 Walque. En de sociale bo11l\ln,oatschoppijrtle11velbo/venvijs1 
11aar Brussel: er Is geen geld meer, de .ulonnen 1irorden niet goedgekeurd. 
Dè elgendommtm van deie maatschappij zijn lfll de groome 

kankerplekken van de buurt: kapotgesme1tf11 ruften en dlchtgc,neJSeli/e 
Ingangen dulden aan waar ze staan. 
De so,lale statbrenovatle werd binnengehaald als de grote retltlt'r voor 

achtergebleven buurten. S0t:lale bouwmaatsqhapp([tn als Hruvtlhof 
zoudtn er huil werk van maken. Het heeft en alle s<:htJn van dot het meer 
een modleuu bev/legll1g gtwattt Is, 'lilt tot nu toe ntur ll1tektns gemaakt 
hte/t dan 111ondtm gehteld1 

Leegstaande huizen: ze zijn er overal. Maar vaak zie je ze niet: ze 
vallen niet op. De brokkelige muren en de kapolle ruiten worden 
afgeschermd door metershoge reklamcpanelen. Wie kent het grote huis 
zonder ramen en deuren in het begin van de Vital Decosterstraat 
(tussen Ladeuieplein en Ilondgcnolenlaan)? Je kan er dui1,cnd maal 
aan voorbij lopen zonder dat je het merkl. De reklamepanelen doen 
hi-er goed hun werk. Nochtans staal het volgens de buren al sinds de 
Tweede WereldoorlQg leeg. En dit huis is niet het enige: in gans ons 
land zijn er een 150 000, in Brussel rond de 2S 000 en in Leuven volgens 
een onderz.o·ck van de werkgroep lèegstand: minimum S00. 
Tegelijkertijd zijn er mensen die vinden dat ze hel reéht hebben om in 

deze, vaak sedert jaren, leegstaande woningen tegaàn wonen en dit dan 
ook doen, deze huizen terug opknappen en opnieuw echt "bewoonbaar'' 
maken, zonder daarvoor eerst de toestemming van de eigenaar te 
vragen en zonder huur te betalen. Wat men dan "kraken" noemt. 

Een leegstaande woning 
is het begin van 

een verkrotte woning 
Zo'n woning staat natuurlijk niet 
alleen: algauw ondervinden de buren 
last van vochtige muren, de s1r:w1 
word1 onaantrekkelijk, de b11un ver 
krot. 

Maar wie zijn de eigenaars die hun 
huizc.n 1111~11 IG_cgs1aan? Vo(,r Lcu~•cn 
is een onderzoek nog aan ·gnng, maar 
dit is ;;lyasl <;en konkréct voorbeeld: 
op de hoek van de Bondg~notcnl11an 
end•~ Louis Mcl~cn,1,.11, 1 ., :11,i, ;' 1 
een gro~ it h!t!C'~I h.,1tJ 1, 
van een gro.Yt- gt"ilt\ l"r:h1•, ,r t , • 

A:t•~chot;;c Tc.-,· ijl ! ., 1,! .. 

\'erkronen door 1.;l s;.1·1,I • 

straat). Sedert enk 1c 1.,-,.,i n•:dl '· 
college de sanering in eigen beheer 
verlaten en over.gedragen aan de 
sociale bouwmaatschappijen. Zo ver 
kocht de staQ enls.elc huisjes in de 
Mussenstraat en de Pibengang, alsook 
de eigendommen 'f.!loltal ~waarop de 
verlaten tfäbr.icl< Fabo:ta ligt) aan 
1+:11velbof; de 'huisje·s in de Nef.\o:iër.s 
stcaat aan 'St.i.MaaF(ipnsdaJ. Deze laat 
ste zal 0.0'k 0.p de b.raakg~qnd in de 
Ridderstraat w0ningen rea-l'isercn 
waarovenrnuwens,ilil de buurt al heel 
wat te doen 1s geweest), als0ok op de 
Mechelscvest..I{,eizersberg (in uitvoe 
ring). Andere bezittingen zullen aan 
panikulieren vcrkoohl worden telkens 
met de bedinging die te restaureren 
(Eiks1raat 14-18. Vlamingenstrnal 
104-110, (;;ollege van Luik in de 
Muntstraat). De stad laat de sa11eri11ge11 
dus over 0011 rlêrde,11. 

A-sociale huisvestingspolitiek 
Of toch niet helemaal. Want hetzelfde 
college za-delçle de Regie op met cèn 
aan.tal groteske nonkopen . .Hel gaat om 
het ha.î'~Naamsestraat"'70 en de huisjes 
in de' 'Frapgang en op de 'Rambc~g 
(samen 13·milj!:)en fl,,),om de vervollen 
st.-<ui;cnnui~a·bdij{~osten voor de ~tnd 
10 miljoen) en lîe;1 eollegc van Luik,en 
aanpalende w:oni.ng (,13 miljoen). Niet 
alleen door <:leze aankopen werd de 
Regie een zware klap .toegediend; ook 
dooc de 0111vorming van deze gebou 
wen rot dure woningen zal de Regie 
wooc jaren uitgeteld zi_in. 
Al deze projekten hebben niets te 

zien me,t. -sociale woningbouw. De 
kos1en lopen nu al zo hoog op dnt 
enkel mensen die er financieel warm 
pjes bijziuen die zullen kunnen kopen 
of huren. Het grote slaehtofTer van 
dczcpolitiektis uitel!aard de Regie, die 
voor heel wat andere doeleinden 

heeft luj wel plannen om op een andere 
plaat~ 25 appartemcmen IC bouwen. 

Er blijken dus 2 soorten mensen 1c 
besrnan: enerzijds mensen die genoeg 
geld hebben en hun huizen kunnen 
la1cn lcegstnan en verkronen. ander 
zijds mensen die zich kapol weken 
nanr c.:n bcta;ilbarc woning. 
Wie doei l'r 1111 iets 1ege11 al die 

lrvgs1nu'1? Op na1iona11I vlak is er ooit 
Cl'11 wetsvoorstel gcweesl 0111 lange tijd 
l\!ill.'l~la:111de \~Oningcn vcrplich1 open 
baar 1c verkopen. Het isceh1er blijven 
hungcn in de kommissie en op het 

· .. , · 11 , .. i; t'it .irtikel schdjw11 
lt:h lllt"li:tl1u OIL-f m~c bezig,~ 
.,, 

• ! .. •r ~ ,.;t :"n 7J!n ie gemeenten 

J n o~ 1,.rnci~•e kata~rrole wat te 
,•crlich1en worden zoveel mogelijk 
eigendommen verkocht of worden 
huurders opgezadeld mei plotse huur 
verhogingen. l3ovendien moet de Leu 
vense belastingbetaler nog wat dieper 
in zijn of haa-r zakken tasten, want de 
ver.liezen van de Regie worden door de 
stad gedragen. Sim,ls 1-976, 10t:n de 
Regie haar ak~i.\J'itè1.t~r. over geheel 
Gr.oot-Beu'l/cn spreidde,.Js, e1'áv.an enig 
grondbeleill,geen sprake mee1J. iV'.rcoeger, 
kocht de~egic rrog gron..aen-aan·die na 
wijziging van het gewestplan of van 
BPA1s als woonzone kond_en dieRst 
doen. Dat is nier langer, liet geval. 

OCMW 
Stadse'igendommen 

Groenbeleid 
Na dit alles hebben we li..et nog niet 
gehad over de huisvestingi,polilie~ van 
het OCMW (bv. sanering Klein Begijn 
hof), over andere aankopen door. de 
stad ( Hclleputtegebouw, l'l. Hart 
kloostcr, magazijnen Pceter.s) en de 
sociale bouwm-aatschagpîjen, waaFin 
de •stnd cc)1 stevig aanêleel heeft. :Van 
deze laatste slcchts1èeF1 v.00r.bèélä va11 
een beleid1da1 zijn wecrslàgJ\'eefl 0:R de 
stadslï nancies. Sinds ,dl;: (?ouwmark-1 
ineengestort L~, k'ampt Hugral met 
zware financiële moeilijkheden. IJ>e 
gemeenteraad besloot onlangs de jaar 
lijkse leningslast voor gronden van die 
maa1schappij, die zich op Leuvens 
grondgebied bevinden, 6p. zicll 1c 
nemen. Kosten tot en met 1984: 24,5 
miljoen. 

Voor de aankoop van groenzones 
blijft geen geld meer over. 1'ui11J l)e 
Walque ende tuin Levet Scone worden 
niet aangekocht. l'ark, Micnólte in 
Kessel-to is nog steeds niet open 
gesteld. 

Ml oeten •we uit deze•imiijoenen<lans ttè~ 
)CÎ étren gaat alle I\IHtdaehti- van de st 
sf g die de financiee~ s.ter;keren bevo,o . _ 
o ht~ woningnoO<I steeds min.de1ï ge . n is. 
De nog sterke'Ji als we merk;èn dat d , cwr, 
opdi,a3it, ~aardoor die,dienst vool! haar socialeopdrac en,v e_\!gellam 
wordt gemaakt. 
De stedelijke overheid roept de penibele financiële to~stand van de 

stad in om af te zien van een sociaal woonbeleid, maar vei;geet dat 
argument als het om prestigeprojekten gaat, die tot haar glans kunnen 
bijaragen. We ,leven in een ekonomische krisis die in al haar aspekten 
vooral de lagere inkomensgroepen treft. Het recht op een be~albare en 
behoor:lijlle woning is voor: steeds meer mensen onbestaande geworden! 
Mede door de ontmanteUng van de Regie als een instrument voor een 
sociaal grondbeleid draagt de stad daartoe bij. 

I 

ak1icf' in de bestrijding van dac 
!-waal'! La1cn wc d;in even Leu\cn 
onder de loep nemen: 
- Van de huiicn die eigendom Ltjn 
v;in de st:id Lèll\'cn s1.1:111 er 25';f lcèg. 
1:nJ.clc gro1c eigendommen wals dt! 
Nanm~~~tntal 70 en de Si. Gcc.rt rui• 
abdij worden nu w.:I gerer10vecrd. 
Maar 1.lczc saneringen :r.ullcn zcl.t:r de 
gewone 1111111 ·of' vrortw niet i.:n goede 
ko111cn. De ~1:rd i~ echter ook eigenaar 
van l!llrijJ..c kleine hui7en. 01'/'idccl 
nrllcn ?,c r\\lg wel eens gcrcnovct:rd 
wo1·dcr1. M:111r er ,ijn nog antlert: cn 
mach1igc kaper~ op de J..us1. De 
Lc11vcn~c Vcr.:nigtng Vlo1 Vakccr 
(een 11k1icgrocp v,tn het handcla..rrs 
vcrbund vun o.tt. de Dic~1~-=~traat) 
sprceJ..1 111 haar persrnottc~ al over tk 
aanleg van nicuwc parl.ccrg.:hicdcn in 
onder andere "Kro11cnwijk Ncrvii:r.; 
straat". Men wil mei andere woorden 
die huizen albrckcn en er parkings van 
maken. De stad koop!, laai vader 
vcrJ..ro11cn en ... breekt misschien af'! 
- Sinds 'KJ i~ er ook een kcgs1ands- 
reglcmen1 van krach1 dat zw:1arbdas1: 
JO 000 J'r. minimum. Voor '84 zou di1 
een tw:ialfmiljocll'kunncn opbre,igen. 
Maur ook dit reglement schiet neg 
duiddijk lekon. Door de vage om 
schrijving blijven opslugphWtsen, ga 
rages en rcklamcpm1clcn in en aaA 
lccgs1aandc huizen mogelijk. Vcrda 
zou het rcglcmcnl meer gericht moeien 
zijn op de bestrijding van de verkrot 
ting. 
- Men zou ook huizen die openlijk 
verJ..rollcn (bvb. de ramen staan altijd 
open, er ontbreken dakpannen ... J 
linanciccl zwaar moeten straffen. In 
Gent bestaat er al een belasting op 
bouwv:11ligc gevels, en in An1wcrpcn 
op vochtige schcidingsmurcn. In het 
ttlgemccn zou je kunnen -zcggen dal het 
siadsbcs1uur nu wel de leeg1>t?ande 
woningen heef! gevonden om haar kas 
te vullen, muar e~ voor de o~s( weinig 
mee bezig is. Daar0m probeert de 
wcrkgrocp Leegstand da1 ga,1, op te 
vullcA. en vr,ijwilligc ri1cdcWérker,nJj11 
.i.hijd welkom. Je kan OlilS 'op ,vc.el 
\leJ'Sllllullende manieren twtpen. W,e 
zijn 0p dil ogenölik Bezig mctl e_ç_n 
in.venu1~is van 11lle le<1gs1uanêle wonfo 
gcn in Lcu,ven. Als Jcr er dus een weet 
staan, dun k:l.n je het ons melru;n. 
Natuurlijk ben je ook welkom öinncn 
de werkgroep om mee te denken aan 
ak'tievormen om de leegstand tegen te 
gaan. Wan1 alleen dun zal er sprake 
zijn van een recht op wonen voor 
iedereen. Voor het ogenblik kanjJ:.ons 
kontaktercn op het adres van buurt 
werk "De Straa1mus ... Dit buurtwerk 
heeft drie janr terug een leegstaa.nd 
huis in bezi1 genomen en hek1mrnl 
terug opgckn11p1. Vanuit het zoli:ler 
kamcnjc van dil pand wil de werk 
groep de nktic legen leegstand verder 
or.ganiscrcn. 
~He·gt IDe Str:-aatmus llui{en~? 
- Sinds 1975 stcmd or een h·ui:;; lt!cg in 
de Jozef lil s,1>1rn11: hut dak was lc~._èlc 
zoldering ingcstoN, do' keklcr 0ncler 
water. waardoor onder andere rJe 
centrnle Ycrw·.ir111ingsins1alla1ic lrnpot 
geroest wns ... de lmurwuardc werd o-p 
500 fr. geschat. 
- In 1980, 5 juar Inter, beslui1 liet 
buuncomi1é, h.:t huis - dcsnoo<ls 
tegen de wil van de eigenaar 111 - in 
gèbruik te nemen. Mnandelang wer 
ken tientallen vrijwilligers om het huis 
terug mimimum bewoonbaar 1e ma 
ken. 
- In 1.982 beslist de rccht6ank op 
vruug vun de eigenaar ten <le uitdt'ij 
Ying van het bu.unwcrk uit h't)I huis. 
lllet l'>uu rt,wc;rk 1.1ci~t :à..d1, vèlen over 
hcol '>'·h1mtdcrcn vcrklurien zfoh soli 
dnio co d\lnrdoo~ is C:fü ui1tlrij;vi11g Wl 
m11 toe belet. 
- hl 19/li3 ,wc.:r:d een bomycl<anfp 
gehou1fon in het ln1is, tevens in de 
ongebruikie privé-tuin c.rac;l'i1~: het 
c1\igc groen in de buurt wm11WaQ men 
graug een opcnbuar buurtpark wil 
mukcn. Sumen zijn er al hondetd 
duizenèlen li-.inken ingestoken. 
Het buurthuis en het park waren 'În het 
verleden immers het symbool van de 
sirijd tegen de wrkrouing in die 1:iuuq, 
En ook- de toekomst hangt er aan wst. 
Wordt het erct:n vnn oktias, processen: 
en uitdrijvingen, ol' krijgt de buu.r't 11 
eindelijl. ri.1st om haal' wcrki~ r 
voordele vun volwassenen, 
en kindc'Alll in een lcelbore>ti 
bouwen? 



Waarom kraken 
wij huizen? 

Huren van het 
\ ÜCMW of de stad 

Ooit heeft iemand geschreven dat er drie mogelijke motivaties te 
vinden zijn waarom mensen kraken: uit verzet als een reakrie tegen de 
wogwerp-konsumpliemaatschappij; uit protest om de leegstand en de 
verkrotting aan te klagen; uit behoefte omdat men op zoek is naar een 
geschikte woning, 

1 Ict blijkt echter helemaal niet zo 
eenvoudig 1c zijn om deze gescheiden 
van elkaar 1c bekijken. Deze drie 
bovengenoemde redenen. en rnogclijks 
nog andere. hangen zeer sterk samen 
en kunnen in belangrijkheid variëren 
naargelang van het ogenblik waarop 
men zich dient te motiveren. En hier 
komt dan al de eerste paradox: wij 
dienen ons re 1,era111wo0Nle11 waarom we 
leegstaande l111ize11 ga/111 b1:11·011c11. 

Eigenaars van leegstaande huizen 
dienen zich niet te verantwoorden 
waarom zij "hun" huizen. "hun" 
eigendommen laten verkroucn. Rege 
ringsleiders dienen zich niet te verant 
woorden waarom z.ij werklozen, ge 
wetensbezwaarden. steuntrekkers een 
hongerloontje uitkeren. Zij kennen 
zich daartoe gewoonweg völmuchten 
toe. 
l{c1 grcorkapitäal dient zich niet te 

verantwoorden waarom zij onze 
"on·•-samenleving met al haar be 
:itam,idden ten allen prijze in.stand wil 
houden. En daarom bijvoorbeeld heel 
ons milieu, onze manier van leven 
uracht kapot te maken door hun zure 
regens, hun konijnehokken om in 1c 
wonen. hun autowcgenncuen en kern 
parken. 
En als wij ons hier verantwoorden 

waarom wij huizen kraken om in te 
wonen is dit enkel omdat boven 
genoemde personen en groeperingen 
ons niet de mogelijkheid laten om te 
leven wals WIJ dat willen. 

En op dit ogenblik berekent dit voor 
velen van ons: met een aantal mensen 
samenleven in een betaalbare ruime 
woning te midden van een beetje groen 
dat ma op vele plaatsen gewoon staat te 
vcrwockeren. De mensen die aan de 
vorige kraakaktics meegedaan heb 
ben, moesten zien rond te komen met 
een gemiddeld maandloon van 
± 10000 Ir. Met dit weinige geld kan je 
in Leuven geen menswaardige woning 
of kamer huren, wil je daarnaast ook 
nog in leven blijven. Onder: usse n t.ic je 
an bijna elke straal één of meer huizen 
leeg staan, vaak in een verregaande 
vorm ,vari verkrotting. Ze srn1111 daar 
maar te staan tot ze gesloopt worden 
of vanzelf in elkaar stuiken, plaats 
ruimend voor meer winstgevende nnt 
gebouwen, parkings, of andere mens 
on-vriendelijke ondingen. Vele andere 
huizen daarentegen zijn nog in goede 
staal en zijn eigendom van openbare 
besturen, privé-maatschappuen of an 
dere organismen (B'B, KU1.. verzeke 
ringsmaatschappijen ... ) 

Wij vinden dat wc deze muzen. die 
0p dit ogenblik en in de nabije 
toekomst. wegens spekulaiieve of an 
den: redenen. geen andere bestemming 
dan leegstand hebbe ,, i11 gebruik 
mogen nemen en z,: :i!1 , beschermen 
tegen \ erdcrgaandc verk ntung en 
onszelf aldus een goedkope en prima 
woning aan de hand doen, 

En dat \,e zeker het recht hebben om 
daar !C blijven WONFN ! 

De meeste appartementen en buizen zijn gebouwd en ingericht volgens 
éénzelfde systeem: een woonkamer met daarnaast een keuken, 
een kamer voor de ouders en één of meerdere kamers voor de kinderen. 
Dit is een klassieke woning voor een gezin. 

Uit de laatste volkstelling plijkt dat 1/4 van de Belgen alleen 
stàanden zijn. Dit betekent dat ongeveer 2 5000 000 mensen in België 
niet in gezinsverband leven. W.aar en hoe kunnen deze mensen leven? 
Er zijn 'weinig andere mogelijkheden dan een gezinsgericht apparte 
ment of huis. 
- Samenwonen in een huis met vrienden en/of vr.iendinnen waarbij 
elk apart een verdieping betrekt is moeilijk. Weinig huizen zijn aan 
deze manier van wonen aangepast. 
- ~Heen wonen is duur: appartementen en huizen zijn op meer 
personen voorzien; studio's zijn vaak te klein in verhouding met de 
huurprujs die men ervoor betaalt. 
- Een goed onderhouden gemeenschapshuis huren is nîeteenvoudig; 
de meeste verhuurders laten zich leiden door hun vooroordelen en 
verhuren liever aan een k:lassiek gezinnetje. 

AJs je dus niet in een gezin leert, val je buiten de prijzen. Je kan 
nau~elij~ huren om alleen te wonen. Woon je dan noodgedwongen 
santen, dan wodl je ervoor g-~s(rafit .dbor: een lagere werllilo'oslieids 
uitkering. Jongeren, thuislozen en alleenstaanden ondervinden dit 
s't~s aan den lijve. 

Aan deze krant werkrem mee: Buurtwerk 'l 11ampeke, Ridder 
straat 210, 3000 Leuven (tel, 23.80.19); Buurtwerk De 
Str,aat'mus, !T0iiefi ilîr-st•ra1at 2lf, i000 Irlel!lven ~tel. ~.41.0~1): 
Dijlepaard, Blijde Jnkomststraat l 15~ 3000 Leuven (tel. 
2'.J.96.912}; IElekeF-l!k-mili~uw,er.k,iqg, Blijde fukoipststraat 
11'5, 3000 lLe1tv,en (tel. 2'3.96.9~)~ Bluur.de"ts-com1fé Sinf 
Maattensdal, p/a St.-Maartensdal 2, bus 38, 3000 Leuven 
~2-2.88.0~); Huuide.,rscomifé f,leuv.elhotj, pt'ai fr. Seh0llaer,t,, 
straat 25 bus 3, 3200 Kessel-le (tel. 25.68.83); SPE-wer.kgroep 
sociale huisvesting, p/a @:. Meunierstraat 95 bus i, 300'0 
Leu-v.en ~tel. ~,îffl.9a~; Mluohfhuis, kc;mfa~tadr.es: $1ijde 
Inkomststraat Jl5. 3000 Leuven (fel. 20.12.13); Wetswinkel, 
Tiensesrsaau 224, aooo Leuven {tel. 23.95. 18); Werkersbond 
Kessel-Jo, Ciré Bes Spons, PlatteJlos&r-aat, 3200 ~&sel-10; 
Werk_groep Leegstand, Jozef Il-straat 24, 3000 Leuven (tel. 
2l.4ll .0'3~i; Werkg~ep Sion, pospbus 2, Iteuvee 3. 
.Je kan deze krant mee helpen flnanoiesen do-er te stoFten op 
rek. on. 001-0J9?01'9•74 n.n.v De Straatmus met vermelding 
0Waonkttantï". 

V,era11tw. ultg. Kr-is 'Van Boucftou.t, MuSSCJ1Sif8l)•t 9.4~9..6, 3000 
l::euJ1en 

Eind vorig jaar is de huurwet Gol 
gestemd. Zij vervangt de tijdelijke 
huurwetten die alk jnnr gestemd wer 
den. door een 'definitieve', zeer be 
perk te wet. 
Zeer beperkt, inderdaad, wan! Gol 

wou dat de huurder en verhuurder in 
sterke mate vrij bleven in het kontrakt 
dm zij aangingen: koruraktvrijhcid 
van twee partijen die 'gelijk' zijn. 
Iedereen weet dm dit een sprookje is: 
wie in Leuven een huis wil huren. zal 
betalen wat de huisbaas vraagt: er 
staan er genoeg 1c wachten als je niet 
akkoord gaai. Je zal hel korurakt 
tekenen dal h1J voorlegt, zeker als de 
verhuurder eigenaar is van vele huizen, 
of een immobiliënkantoor. De· 'vrij 
heid" is eenzijdig in hel voordeel van de 
eigenaar, die kan - en dikwijls zal - 
misbruikt worden, Heel erg is dal het 
OCI\IW van Leuven daar zonder enige 
sk rupulcs aan meedoet: half maan 
kregen 2.S huurders van huizen van hel 
OCMW een bezoekje. Ze werden ver 
zocht voor 15 april een nieuw korurakt 
cc tekenen, or op 30 iu111 vliegen 1.e op 
sira.u Een l.ont•,il mrt , <vcrh:» 
gingen J11: 1c mui!t,! 01 11 
kan noemen (vb. van 2 '.\6tJ naur 
100<)() fr.: van 1039 maar 5 llOOfr.; van 
3690 naar 120()()fr,). Ook de vnor 
waarden van du kon.aal,.1 liegen er •11c: 

om: de on werende voorheffing komt 
ten koste van de huurder, evenals de 
brandverzekering van de verhuurder. 
Alle verbeteringen aan de huizen 
worden eigendom van het OCMW. dru 
de huurder op elk ogenblik kan 
opzeggen, terwijl déze laatste dil 
slechts kan doen om (k drie jnar, 
Verder valt vrijwel elke herstelling. 
ook door ouderdom or normale slij 
tage, ten koste van de huurder. 

K11n dit zomaar. zullen velen zich 
afvragen. 

Er is slechts één klein foutje gc 
maakt door het óCMIV: döor de 
overgangsregeling wordt in de huur 
wet een verlenging van I jaar van de 
huur nà tic opzegging opgelegd. Dus 
kunnen de huurders pa~ op 30 Juni 
!985 op straat ge71!1 worden. Maar 
voor de rest zijn de-ze kontrak tcn 
volledig juridisch in orde. Dat is de 
kontmktvrijheid 11m1 Gol. 

Ook bij de stad bestonden plannen 
om bij 29 huiSJCS lOI gelijkaardige 
'regelingen' over te gaan. Ook hier 
moesten nieuwe koniraktcn onder 
ick cnd worden en werd er met ui1drij- 

1 • p.rdrt·wd Gclukldg werden. de 
voorgestelde prijsverhogingen ( 1ot 
361 %) niet doorgevoerd. maar wel een 
111(h'xenngM:h1usulc. Een persmedede 
ling. aktics en 1-omaktcn met. het 

Het vluchth11is.fj~ 

OCMW brnehlcn het OCMW nl tol 
enkele toegevingen ( 16/4/M). 1/..o 7J'.>U 
over do prijs te pr-aten vallen, in 
individuele gevallen ook over de 
voorwaa relen. 

Enkele besluiten 
1. De huurders van woningen \an 
OC.:MW c11 stad Leuven hc,bbcn lage 
inl,,omcns (veel uitkeringen). I Ict is 
duidelijk dat dcz.e niet "gespaard 
word<:n", wat men ook mug beweren. 
Pijnlijk i~ da1 een OCMW daaraan 
m~cdoct. 
2. Een eigenaar di'c je opzegt om de 
huurprijs sneller d,an de index IC laten 
Mijgen (1.0als hier dus). or omdat je je 
werk verliest, of' omd:it je een kind 
verwacht. dat k:111 nu. Woonzekerhcîd 
heeft de huurder mindcrdnn ooit. cvr 
parlemcntslcclcn zegden dit in de Joop 
van '84 Ic zullen veranderen. Hun 
Leuvense partijgenoten blijken daar 
niet van wakker te liggen. 
3. Hei is hoog tijd om de gro1e 
eigenaars, hun syndikatcn, immobi 
liënkantorcn aan banden te leggen 
dooreen wcrdic hun plîchtea vastlegt. 
Wam W(IL het OCMW hier doet, kan 
cll-c eigenaar van 19.85 ... 

en daarna? 
Het vluchthuis wil aan mishandelde 
vonnl'en en kinderen een tijdelijk onder 
komen bigden waar ze in r.ust en 
~eiligheid kunnen nadenken over het 
geen ze zelf willen en kunnen doen. Hel 
uilr·iudclijke d6el is vrouwen ,1e steunen 
om hun leven zelfstandig en anders in te 
richten. 
0()0r, licL beslaan van ,vluchthu.izen, 

onze konkrcte ,,crking en on1.c politieke 
ak1ics willen wij duidelijk maken dat 
l'ro111~enmis)u111deling een maatsclm11- 
pclijk probleem is. Op die manier 
strijden wc legen de onderdrukking ,•an 
vrouwen. 

Als een vromv in het vluchthuis 
terechtkomt. wordt ze naast hnar 
emotionele moeilijkheden met heel wat 
praktische probl,!!mcn gckonfronteero 
{l(inderbijslag, ziekenkas, RVA) ••• 

Een eigen onderdak is één van de 
belangrijkste voorwaarden om een 
zelfstandig leveo te kum1cn leiden. 
Maa'I' tté11 l!ige11 woning a1leen is niet 
voltloenáé, ze moet aan bepaalde 
voorwaarden voldec,n opdnl vrouwen 
werkelijk 1·11 SlaJll zij.n ze>lfstanéli'g te 
leven. 
- Weinig eigenaars 1villen aan een 
allccnstaanèlc vrouw, met or zonder 
kinderen, een woning verhuren. Dil is 
.niet alleen omd,!t ze allcensl~J'andc is 
maar 00k0mdatze,vrouw is. 'ilróuwcn 
worden aanzien ~Is linandieel minder 
betrouwöaaF. Vcrhuurd_çr-s gev~n de 
l(Oorkcur aan ce-n gezin in de kfassielt.e 
betekenis van het woord. Het feit dal 
een vrouw in he~ \<luchthuis verblijft 
doel va<fr vele verliuurders hèleniaal 
de deur dicht. 
- De huurprijzen zijn, mede door de 
wet 601, erg hoog. IDii. maakt liet voor 
mishandelde vrouwen1 waarvan de 
mècsten enkel ever een vervangings 
inlèemc:m ocsclii1kken, ex~ra m0eilijk 
een goede woning te vinden. 9ie met 
een lag1=re huurprijs zijn meestal in 
sll:chlcrc s1uat en daar-door r:1ie~ t:,e 
weonbaar voor vrouw en kinderen. 
Hbl soc@al onderzoek in verbana met 
äc t<:1c,wijzing ~an kln(jefcn stelt ook 
haar eisen. 
- IDe oplossing van een S"ocialc 
woning is er im,we~kolijkihcid geen. ~Is 
eelt vrouw zich via de nor.male proce 
dure op de wachtlijst zet, moet ze 
mi,nstens 6 à 1~ mannden w11ohten. 
Gedurende die periode in het ~luohl 
huis verblijven is wel mog.clijk, maal' in 
pllakt,ijk c;r,g maeilijk ~vaoo vrouwen,). 
Bij de urewijzing van sociale woningen 
wordt er, door geldgebrek van de 
sociale huisvestin&llmaatsch"ppijen, 

de voorkeur gegeven aan mensen met 
hogere inkomens. 
- l!)e waarb0r,g voor.een huurwoning 
kan opt.open tot hel driedubbele van 
de huurprijs. De tussenkomst v.an het 
6>CMW hierin as ontoereikend en komL 
vaak als de woning reeds verhuurd is. 
- Een eigen woning is op zich niet 
valdocndi:. Leven in 1..-ei.1 lto1:ialc woon 
wijk. ver van de stad. met slechte 
verbindingen door het openbaar vcr 
voér, af wonen in de an0ni111i1ei1 varu 
een appartementenblok leidt 101 is0lc 
men1. Het 1.al niet de eerste keer zijn 
dat een vrouw 0mwille 1,/lln de aftonde 
ring terug naar haar man gaat. Een 
altcrnarief zou het samenwonen van 
meerdere vrouwen en haar kindcfen 
kunnen zijn, wat onmogelijk gemaakt 
wordt door de klassieke gezinsgerichte 
woningbou,w. 

Het ,•luchtbuis EIST: 
De afschalti11g 11un de huttr,vc~ GioL 
en het 1n voege treden van een 
huul'wct die de woonzckcrhcid 
garandeert. 
De verlaging vi:n de waarborg en 

oprichting van een fonds dat kan 
wssenkomcn bij de betaling van de 
wa'!lr!:,er,g. 
Hel drastisch tegengaan van het 
wanbelcicl: in de sociale huisves- 
1 i ngsmaats0h1tppijen, Een rceht~ 
vaardige vJ;:rdcling van de sociale 
woningen, die beantwoordt aan de 
noden van bt:.trok,ken per.s0nen. 
'Een mogelijkheid tot kontrole bij 
de toewijzing van sociale wonin 
gen. 
- Dat de s1ad haar prestigeprojecten 

vervangt dqor prejecten die betaal 
bare degel_ijke w0ningen tet s1m1d 
brengen. 
Dat de stad huizen vrij h.oudt voor 
mishandelde ~rouwen en haa'r 
kinderen, die dringend een woning 
nodig hebben. 
- Priori1eiten voor, allccBstoande 

vrouwen eB haar kinderen, priori 
leÎlen voor migrante vrouwen. bij 
taekenn'ing van s0ciale wor:1iBgen. 
Oe afscha'Îfing in de sociale zeker 
heid van de kategorieën.: gezins 
hooJö, alleenstaai:adt: en ~a,mel] 
wonendc. 

Thuislooslîeid 
111 de diskussie ronil wonen en !taisvesti11g wordt ltet element thuisloosheid 
re 1•aak 01•er: het hoófd gezien. Zekerheid omtrent werk. woonst l!JI inkomen 
/.~ een basi,rvoorwamrd.c om in deze S(JJ11e11/evi11g, rgoedmJee tu draaien. Want 
gebrek aan werk gapt niet alleen !{epaard met een gebrek aan i11komsum 
maar dikwijls ook mer een gebrek aan woonst. ' 

i]j}111isloze11 (/je urr ge.va11genisse11, zïekénl111he11, ,ps,yeliiaf liii'iolte instel/in~ 
gen ef i/11-erse _opv?ng~·en/f~ worden 011/slagen. die lfleg!open VQ/1 thuis of 
van parmer. rite uu hun l1111s gezet 111orden ... en op straat kome11 te staqn 
zo111J,er bes1a_a11smiildele11. hebben va'àk, /wel wqt pr(lflemen met her vinden 
van .een ~~!aa1barc e11 _111e11swaardigc wo111i1g. ln drrze stad is het namelijk 
er,g moe,~1/k om als nuu-swdem een kamer. swdio ofh11isje re huren aan 
~·cltqpgeltjke 1•oor1vaa-rde11. 

'Elé worden r,eeds p~11éle11 gekraakt. 'Een hoop ltuizè11 .r1aa11 te verkrotte,. 
Daarenbove11 verrl1em_ de _ku•allteit van de h1lisves(ing enige, aandaaht: 

alleo11s1aand1m heböe11 mer genoeg aa11 één kamer, zij,mae(e11 kook- was- 
011rballgeleglJl1!telt11k.bben. ' ' 

@m de h11isv,mingspolitiek te ricl11e11 op de soaiaal zwakkeren streven we 
nap// ko111akte11 e11 sgmenweTJki11g met de ..stad, OG'MW en /l!lisvesting~ 
111amscltaf Pi'11c11. Waolilli}den ku1111e11 af K"estemd worden op de behoef/ten 
en mogelijkheden \'On de aanvragers, klusjesdiensten kunnen een woning 
helpe~ opknappen qJ~ e.en alle1111besraa11</e oj tliuisl,o.foe (opnieu1Y) zelf 
staiiil1g gaat wo11e11: woo11&mldde1ingska11toor. rui/ui/11'ke/s voor /i«is raad •.. 
11/eszinf moet hi!r d11idelljk zijn dat we et11/ op1os~lng Z<H!k@ voor 

pr.oblemen l'ilaar veel me11se11 mee zitten. M:ensen die 'h,m positie enló/ 
woon!/ kunnen VtriJ.!'"ren, zullen zichln de samenleving gelukkiglfr ~/en, 
en mm der Qjha11keltj}c of kll'etslxlar zijn, ~reenta111rn of ;11 de mara/nalltêlt ter-ed/ltfeo11Jè11,.. ·o• · 


