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DE ~BORSTEL . VAN 
SCHEPEN 
WOUTERS 

Op de gemeenter.aad van 2 l februari 
1903 had Tony Wouters, s~hepen van 
P-inanciëni het over de dt;amac.isc,'he 
toestand' van de· seads·lfa>s, • .,;Hi:j sil?~lda 
voor de belastingen zomaar met 260 
miljoen fr. te verhogen, en dit zon 
der dat .éle leden van de o,pposic.ie 
en i g zicht hadden op de 6égrotin·g 
van 1983. De beer-der he id keurde, à-e 
ve rhcg i.agen goed. Ti.ea dage n l a t e r 
lsrege,n d'é gemeente:rraad sleden het 
1:;~ot'ontwerp 'van tiegt'o.t ing" in da 
bus. 

Een expressweg 
door Wijgmaal ?- 

llcrn cnquêce , verschenon in Inio 
,[,euv0cn van j 1,tnua•i;,i.-t!!b'rua,;,:i 
1983, zette heel wat kwaad b 1oed 
b.i.j de Wijg111Blenaren. Uen werd 
gevraagd hun voorkeur bekend te 

,maken i.v.m. een nieuwe brug 
over de Vaart. fU;a aii.twoo.!ûle:n 
weJtd ge.U.Jkgu.;te.,M, ma 'akkoolld 
gaan me;t ee11de.11. t<~e. op.t.01>1>.bt9 1 • 

( 
L 
Geen plaats 
voor zigeuners 

Waar. kan je alfl zi.geu11er terecht 
in het Leuv.ense 1 Nergens zijn 
ze welkom. Nergens ook is enige 
aangepaaee akliomodatie voor ben 
<Voo·rt.icn. Het !>lij f-t t110.kken 
van do ene plaats ·nai111 de ande 
re. 
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f:~"' L_........, ..... 
De ?-jat 

,De l<af:llees v.an de <'h1Jj.!i' ,l'tarl<t 
p·uile•n tussen de schöokucen ui.t 
van scholier.en dia niet waten 
waar naartoe. Sinds verleden 
ja:~ f\OCh1'ans bos t aa t in de 
i;;,iks·~raat een achlêftlokaali voó·:r; 
scholieren. Zijn naam ? De Zjat:. 

Beneden-Kessel 

J ' .,, j l 

25.Fr 

De bc~vners van Beneden-~cssel, 
de 1>pe.~,te,1 ~e.lt ~e., zijn, 
ni.et te spuéken over él,e, lfl!l'nÓ:er 
waaro,p ze doo.r het gemeenCebe 
scuur geraadpieegd we·ttden voor 
de wegeniswerken aan de Rols 
beekse~ en ~ilselsesceenweg. 
Hat stladsbl?s,ti,uur !lee~ bliijkba':11.11 
dripgend no.od aan .Wfl/tll.ll.h.tè./,:/jl/J'I., 
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een vermi,ndering van de ui'. d h . . ~gaven oor et 
m.tstei.len van 11\l.nder d~~- d k 

k ~-gen e wer en. 
Sproc eele antwoordde daa~ d t . d b oti . "op, ft i.n e e- 
gr ng allee~_kleine projekten van open- 
bare werken U)'n opgenomen- .,__ t .. b 1 ft , , .,n me z l.J n 
e 0 e moesten de geme.entera~dsleden - bij 

gebrek aan be...,.ot~ - >~ t . '.c c• n~,e e 
C·l!J,...era - he,t da n ~SPE) 
wees he1itiaa'1deH beioften 
v~'I: bèiide '!lee.rele Mellae,rt, 
:ll1 n , P,nt-a.3 genoe ·•-n ~he~d 
át \\et! 0111 ,een e1 g;iiog: 
a•l.s het ko4.1l!,ge · ,ink v,er- 
1\oogt, dan ·•komen z misschien 
rond •tot aan de vo ·n e ver i.ezingen, in de 
hoo,p dat de brave burger,s het B,i~nlijke ge 
be.ure.n van deze verboging daartegen vergeten 
zullen zijn, Een voorste'1 ro't uits,eel van de 
belastingendis1<,ussie egrotings- 
de:batten, ketste af o ··em nee van 
de meerde'rh._eid, Dan lastingsre- 
glementen stuk voor _ ing voor- 
ge he gd , Vooral de v,e"- e taks op 
standplaa"tse'n voo1r 1< og e_en zware 
dtsRl'lssie ui:t, wa • - '• t 
s:~an,;l.punt ;va:n d:'e ,i,gd'e ;- 
•!.lij de we't'meerde,r \J[a~dn,g. 
l<iwam :voo):a;L '))rot., :i_e de ' 
oorzaak vacn de lt, >nuis·- 
~uil'.ophal..iing za lie- 
20siti,~ van J:nt in de 
agglomeratie he , rwe-rkend 
bedrijf is, kan het nu àè prijs vragen die 
het wil. Die wordf dan via belastingen door 
gerekend aan de verbrui,ke-r, Alle belaatings 
reglementen werden goe:dgek~urd, de meerder- 
1\_ei-d stemde vóór, de oppositie stemde tegen 
of onthield zich. 

Een laat dessert 
Drie uur 's ocl\tends was het op dat oge!lbli:k, 
en Spr-0ekeels 'had al verschH!l.ende vi~oe.lèen 
tot schorsing van de zitting en a•fs1-an~ing 
van d·e agenda naa-st z,ich neergelegd. :roen op · 
dat late uur, met nog precies de helft ~an 
de• agenda vo.or de boeg, S to R ' s 
., ' k VOfi/1: u 

Lng 
'.l- • ' 
,esp 
boo 

bilees. Ook de 
,en ,voo,rhuweli . 

horen voortaan tot het verleden. De inschrij 
vi,ng voor de bibliotheken werd verhoo~. 10p 
een hoogJSi O.I)demokratisch en voo-r de,,volksge 
zondhei9 s~harlelijk uur werd de zit~ing dan 
toch nog geschorst, een een twintigtal l),U_nten 
b~evèn onb~handeld, 

n 5~.Q !lfár i~it ,; 

NG : van l s: ;; 1 

1 

00RHEFFING: 187 
opcentiemen; 

PERSÖNE!IBELASTING : van 6 naar 7 % ; 

IIANDELSVUIL : -verhoogd tarief, afharike'i,ij~ 
van volume, termijn, ... 

STANDt'J:.MTSEN TAXI'S: verhoging tot 
27000 fr. o 

noemde 1;a:adls]i:a W. ) de ve'P·i/lde-• 
7/. ma,airt, daa dgelJ,eiid1 op d:l1; erii'(a ~•r w,îl'aro,p cd'.e \Peg, 
geJce,i.d werd e'L s '(,PI,'V} die de z s të,r w.eer mo , , • . , gen • 

De oppositie heeft de eer 
,Niet minder dan 7 punt'.'en waren op de dagorde 
gebracht ~oor de opP,ós~ti~ en deze punten 
werden eer-st beha zulks hoogst 
ongebruikdijlo Îl- 'had' namelijk 
een speciaJ!e- r t OR 4 maart 
en kon stecht biacht ~rden 
mèè de beloft nten 0,1,) 7 
msa11t bij d'e Il.den, 
bel,'lanp·elJ;cj, wp,r he- 
lJ.,aJlgS te,l 1.1mg v:an 
deze 7 P,unten -n be- 
sJ,a,g dat de ,meer tw.ee'de 
maaiJ.. onder dit ho ,. 
Wijgmaal, meestal . rtje in de 
gemeenteprsat, k 1.11, aan bod. 
Anthoon (SFE) brai _jk de te bouwen 
nieuwe Wijgmaalb1:u sake.. Hij had 
vooral bezwaar teg i~r waaiiop de 
inspraak door het estuur gevoerd 
weiid en tegen heil , e •1i:jven van burge- 
meestrer en scli,e aring d•ie 
voor de bewon s. Mertens 
(€\!Il) 1 zeJ,,l; Jic'h gç;roe- 
pan om de ye·r e,g"; ~,p 
zi:e>b ee neme o , •d;,e~. en 
de uiitn.odlg,i ton·gekol1)'.en 
, . • Sprockee voo.tlsba:n:clèr 
!i.s van inspr e. b~'rge,rs, 
niet alleen van hiJ kon- 
digde den ook ee ergade7ing 
un voor IS maart . a•Lie in- 
woners tijdig op deze veiogadering zullen 
uttgenoaigd worden. ~e~becque (Ag) wil~e we 
ten hoever de beveegdheia van de stad 1.n 
dez• zaak eigenlijk g11at en dsa1:voor veTI1ees 
de schepen nsa11 de tunnel van het Mortel~ 
nplel.n, waa1itegen hef scb.epenkolloge zich 

,:alfa na de aan}res:tedd:ng, bUj1:tit va.rut 
•, In het utee<te put1,U bn,cht Libe,rt ~SPll~ 

de v601tgenomen inkrimping van de o-pen±ng's- 
. i.Li a.Len en uicleenpos·ten van d.!'- 

ibliotheek opnie,uw t= 
onverantwoord hier 

te besparen 
an gei:nve 
een 

V 
p 
e 

n ,de tfM)!S. 
en had een e 

positie wUde 
amenlijke tek 

min of meer zi . _ ~ ..,. - 
"en. A -~. zien een motie s'Lech • · - 

·g wordt aangeno s 
dnekkig aan · t 
zicting ende 
de fra~tie, 

' lllO,de 
ed,g~e 
s ~SPJJ:i 
snr11\,e 

1 irersctli 
bod va11 ih 
e beguo ~i, a- 
enen Mass·a r t 

en we dat de stad 
biJ haar voornemen blijft om•n 
JO'ze'f l'.l straat en 22 aue van e 
Ropen, ma:81.' toch een groter 6 - 
groting s~breef om eventueel e 
van ife tuin aan te kopen. Zoal 
ae tcin in ~ijn geheel 36 aren 

kteerae dat het kollege du 
opsp1,itsi,ng van •het 9om8lln. . 

p~oteeteerde Änthogn GSPB~ tegen de i,,e~ge 
ring OJII de zaait vaii he.t deelgeme-entehu1.8' van 
Heverlee ter beschik'lci~g te stellen van de 
csc, dat is de Centfuile voor Socialistisch 
Cultuurbeleid, voor een dlabat met de plaat 
selijke po!lJifiekers van alle paFtijen. Alle 
moeite van An k om uit te l!eg- 
gen daf de C erkende cu1tu- 
re1e organ,is rgeefs. VO'op de 
meerderheid en po!~it~e~e 
oo;gan,rsa,tlie anisa,t:i;.ee )<;o,mèn 
er nièt in ~ bbet;;oon in bel! 
s•t·aèlhuis zei ,ze·ir,p. V•andezand,e '(11111), 
... Gèera e er aan dat 
schepen S dszii:tl!'i.ng '18n 
8/10/82 zeeJt .ó):,;CJ'. · 1 ciale kommissie:- 
vergaderin beioo' met aUe betrokken 
techniekers t de overstromin- 
gen in Wils -- belooft nu v63r 
einde maar e,rgadering van de 
kommissie O n, waai;op aLle 
raadsleden tijdig zullen uitgenodigd worden. 
Geroutinee·rde .gemeenteraadsled·en zullen il 
"el hun z'akken ·vol! h'èbben -van de beloften 
van Sprfockeels. Dezelfde Ggera'erts v,ing ook 
ijot met in verband 
met de. u t10'11it~ekj? 
,,hl uch tti',l: Qont:v-a~ê'l,;ijlk 
verklaar 16 b~j I ont- 
houding. genii.i ke dag- 
orde. IDe eer twee politie- 
-verordeningen dafi;ekening van 
openbare werken (D. Mellae_rtsstraat en om= 
geving) werden zond.er besl'reking goedgekeurd. 
Het was ne mooi om waar te zijn. Bij het 
volgend puo.t, ning van de wer- 
ken uitgevo'el:' ste dt1,el: van de 
Geldenaakse b' ode) wilde 
Cockx ~SPE) eindelijk 
zal tegemo e verzuëb- 
ting<1n van 'el:'e de~l 
v:an d'e Ge;J; ' van ve~- 
lfg'l,ei;d ('f eerso)leit- 
1:adt. Hij ag ove1: 
dat hij er ngen n:i,et 
in gaslaag uit het 
dossier te terwijl een, ande•r 
tïaadsl.id d ·ë,1e s·tuk 'kon foto- 
kopiëren en 1.n de buJ;sen van de wijk ver 
spreiden. Het ander ,raadslid werd niet ge 
noemd, maar 1lohets (CVP) reageerde: als kol~ 
lega Cocl<X naar de gèplande "7ijkv(l,rgaduing 
komt kan hij ·i!áár. aj,l&c .g<J:wanste inlichtingen 
vernemen. Als a~t !Jliet.Jfe ómgtl,keerde were1d 
is ... 

Dl!, po'ppen n 't d·ansen 'toen 
'een komp,ro urd wo'rden d11t 
door de st & de ondernemer 
inzak'e mee Ten Wijn- 
gaard, Kar an. Tot 
ve·rwonderi Hrulen (0VP) 
zeer diep hij enkele 
pertinente _ _ , . die uitge- 
voerd "7eri:l - --- - an bet ~lle- 
ge, w - :iikulieren,en 
een .ar~ w:as 
zon erlcen. 

e,:, net 
en 
~èr 
en 
n ;p:ik 

gen èn 
nd een 

heuse er admini- 
stratieve e_n en dat he..t 
voorgesteld einde st:elde aan 
de zaalè;, To · geen kompromis 
weten en ri. ant"7oordelijk- 
beden maar e~~en door de 
re~htbank, e aannemer 
zich dan mi taling va'Q zijn 
bij,'l'erken l de wijk zou 
tDOeten, dol> ltiLng weze v,er- 
me;Ld d'Îi' ,c he' edgl)l!,ew;d J?Bt' 
2·2 o t'llftl!lB.P.' , houiM,ngen (cAga- 
liq:-i ;,, !le,ii'Hn WEl'liP val'\ J;'il:oa!e- 
r:iings- ên ·cwe; aa);\tu1,t-Daal! en 
omgeil\i.ng ,kwa Il Metlaert 
,( SP,E') s,teUe s enkele 111il- 
joenen te winn n ~en oo-r een andere ,weg 
te kiezen voót da,p.ol~ring. Dit voorontwerp 
was trouwens volgens Van Mellaert al een 
eerste aflilij king. -van ·het totaal rioledngs 
plan dat pas doo.ii de raad va& goedgekeurd. 
Hij vroeg dan ook de ve~daging van deze zaak 
van 100 miiiljoen. Bên '1erdaging voorgesteld 
door de op,positi-e, is natuurlijk moeilijk te 
verteuen en het vooront,wer,p werd goadge 
keul.'d, Wel be,loo·fde 'scqe]en, Sp:i;ocl.l:aeh ar 

l-vvi,vd.tg p.12) 
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lin ·L982 "erden de ,;,ntvangij ten >f.an d'e ' · 
vuislbel'astting vo:or 8'!!•z'i,1;men $!'r,aamd o 
1 6 milij9en en op 3 ·, · dê "ilt 
ten.. S11men dus 19 m ve,fd'1_b g 
benekent ilus : een • 119 m · fü,,. 

1!ellen we de drie v • , • verlrog '. 
op dan bekomen we : 

7-'4 mi-ljoen J!r, 
,+ rl!O· milj oén h. 
+ 1 9 ,mil j een 'fit; , 
~ 21t>3 mi:J,j,oen, ,fir. 
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:DOELEN 
~OLLEGE 
i he.bt u a.e. fw.nne.n le.z e.11. da,t de. 
it0,0 gel W<i11t:d,e.YL : a.a.~iàg ,p<?Jt:6 liJ1f11eJl't - 
~ \Ja.n opc.e.nt.-i.eJ71e.n va.n 1133 n.a.a.Jt 
Wû.ng, ... MaaJi. zijn de.ze. veJt. 
Let. da;t e1t t fl8 eV. .ik. V!Ü j d dita.J., - 
i e.n to~e.n? Z.ljn d..e.ze. ve/tho- 

• ,.J .,. .1 
J€.!t e:m M "4'e. ~IQILM.Ci./41/1.9 · 0:\!eJl.. a.e. 
Jt.e.C. /t:t V a.aJtlilg ? 

nodig zi.jn en of ze niet l"l!im ove,:d,:even 
ziJn, Volgens schepen Wouce,:s is e,: op de 
rukeuing van 1l198,1 een: tekort van 111ee,: dan 
100 miljoen en in 1982 zal dit nog enkele. 
tienta11e-o m.i;1j0e,n,en g,;ptc,-t zijn" Maa,: door 
~et overschot van de vorige ja,:en is de balans 
min of 1I1ee,: in evenwicht, 
llovendfe.n wo,:dt de r eden van de achte'ruitg;mg 
van de stadsfinan~iën niet duidelijk gesteld. 
Leuven hee\ilt uit h.et gem~entefonds 372 ,mi~joen 
minde,: ontvangen dan waar het recht op heë'.ft 
( zie DP n,: 9 jg. 5) • Ook stort de staat 
laattijdi,g de '-!etlschuldigde becl'ragen, zodat 
de gemeente zijn toevlucht moet nemen toe 
dua::e kask,ed±eten.,om {>e,raoneel en ley,e1ran~ ' 
ciers te. betalen. De slechte toestand van 
de gemeentelijke financies is dus in eente 
instantie te wijten aan de staat die haar 
verplichtingen niet nakomt. 

Om wat te doen? 
De vel"hogingen die nu èloorgevoacl wo-rden 
zijn helemaal onbegrijpelijk als men ziet 
dat me.n tegelijke°'rtijd d,:astische bespari<t1- 
2en. doorvoe.x;t. De verschillende diensten zou 
de.; t5i à 2Ólt moeten b.espacren met al;,s ge 
=1,g afscha:ffing_ van premies en subsidies,, 
afvloeiing van cewel!~gestelde we,:klozen, 
~son~elsstop, ,, , 
Je -reràoging van. de belastingen dient dus 
ifuidelijk niet om pel!soneeil. dal!: n,u aan de 
~ verkt te behouden en eventueel b'ij 
k--~ei:êe werkgelegenhei~ te k,:eëren. 
:a= bliijfc e, nog maar een ve,rklal"img, na 
:::6~: iiL fuu; c:en een spaarpot wil aanleggen. 
·marrn!">" me.n toekomt t_ot aan de volgende ver 
,r..-,n~. !!en kan dan sch1'~jven d~t de 
~~1~ "(ijf jaar de belastingen ni,et ver 
-;,:,-,,g;l- rljrr. 0e liezer> bee,Jlt ondertuss.en 7ijn 
h; rr~e;n ,a.l. lang strakker aangehaald en a.s 

e-cç .-u-:t: ~çc.~ WJO,l!deu. Lang Leve ~e eVP 
,"ll", ;ir:~ u1.l•tit1._gen en meer jobs ??? 
,;il ,\,/1,/'ft,~-"- '? i;fie uµ het .zich. herinneren. 0 

VALSE START 
VOOR HET CSC 
IN HEVERLE.E 
He,.t ga.ze-tte./áe. va.n H,e.!Je.M!e.e. laoncUgde. .ui . 6e.bll.u.M-l de. hµi.opb,loû ®n 
va.n cie. -öocJ.aLu.wc.he. g e.da.dtte.. 'Ma.alt. ht de. .:ti.i.hl va.n éi'e. m~e.1t.d1e1t.hel!ii' 
.w e.lt. g,e.eJt p.laà,tó, voon: de. -öoë.-lo.LUü,t,clte. noos en me.11 buloo,t hu 
anr/..lu.JÁ.d u;U te. Jtoe.,,i:ca .vaolt.ll.le.eA he,.t /aa.rt,6 zou /iJujge.n om op te. :i,c.,h;ie.- 
.te.n. 
ln alle buss.e-o van Hev.erlee werd een stencil 
gedi:opt i.laatsin we het volgende konêlen lezen! 
"De SP-kernen van 8.eve,:lee hebben hun k.,:ach- 
t en o,pni>euw gebundeld .... De ker.nett 'Bevo-deo- 
Park-Centrum {lokaal Duivenbond op Naamse 
steenwe1,_), 'E·g~nhoven-Tcerbank' (café Den 
Tir aan Bruss~lse Poort) en 'Tiense Poo~t 
Ko11beek-lo (Café de Wip op Tiense steenweg) 
zull,g9 voortaa:tt gem_eenschappélijl~e akt'.i.vi 
ceiten o,:ganise,:en en p,:oberen de lokale 
wer.Ril)g nie.ui, Levén in te- blazen ... " 
Maar nie,t alleen de S·P-kernen zijn 1,1it hun 
as he,:rezen, ook het CSC-Heverlee gaat 
opnieuw van s.tal"t : "de OSC-afdel:img Hever 
lee wil in de toekomst ve,:schillende ont 
apannëude , vo,rmende en akt:i'l_go,richte ak 
tiviteiten organiseren ... CSC-Heverlee or 
ganisee,:c op 1 maa,:t een konfroncatie tus 
sen de ijeverl-ese raadslredan, en de ,plaB1tse 
lijke aktiegroepen en wijkkomitees, .. 1!0t 
debat; zal plàatsyin._don in he,t de.e'lgeme~n 
tèh:uis ... 11 
Ve.r_schj,pende wijkkomitees en ook HESO 
ze,gden hun mëdcver ki ng toe. Er wê'.rd'en wel 
opmerkingen gehoord dat men niet voor de 
ka:!1 van <!e SP w11~e ges.pa1inen wo.rdo11, coaot; 
men wou ande10zijds de kans van dez e kon 
fyontatie aangriJpen om een aantal problemen 
uit de wijken in de politieke a,:èna te gooi 
en. ~ie uiteindelijk init;atie.foemer wu 
de~d et: ,eigi,,nlij,k n:ÎJët zoveel toe. Maar dat 
was duidelijk niet de mening van het sche 
pencollege. Qp l~ februari besliste het 
scrlèpcncolil.e.g'e de zi;ml van het dJ?.elgemeen 
tehuis niet ter beschikking te stellen van 
CSC-ljeve't'lee. f\1s reden wei;d aangehaald dat; 
het debat ee.n "politieke Lns Lag" ·hoert, het. 
se.en niet getolereerd wordt in het deellle 
mè'.entéhu-i.s. Het aso tekende onm'iddel lij'k 
protest aan en wees er op dat de organisatie 
vai:i; he,ê debat, al praktisch .rond was. Qok 
dit protest werd -afgewezen : 
" 1-n an-twoofl.d op uw blue6 dd. 1 5 6eblt.ua.lz.l 
1·983, b'tMe0~wde het lett be.6CJ~lUng ,t,~e.to 
ûn van: de. .,..a..a.dzaa.t oon heit dee..fgeme.e.iite 
hu.;Jl, ,1,p);jt. hU on,t, U t.è. moe.t.en mee.dei.en dMi 
hu. ,1,c.hep'e.nc.<J.Uè.ge z:lja bu.la1>.uig van 11 
6e.~ 1983 he.e.6;t ge.ha.ndhaa.6d me.t de. 1,te.l- 
11.e,ye.l ,da::(; he:t :ti:fia.dftu,h, en hei. dee.l9(/)11e.enite. 
huµ _g~ue.Jt.ue.e/UL bUJu";Y' VOOIL ge.oli.ga.n.l 
,1,e.,e,iuie. oi.Mp'La,akvvz.gade/W'lgen va/lU>U he.t be.- 
.tiJtd._ 1, . 

Deze besliss•ing is inderdaad een ernstig 
precedent ei,. toont aan hoe k,r.11mpachtd.g do 
mee,:derheid reageert als er een kl"it-isch 
woord dreigt te vallen, 
Volgens het OSC i:s de,ee maáttrcge1 vim liet 
college ook in strijd met het kultuurpakc. 
)\'l!tiktl 1; bepaaH immers : " è>a pJie,gr,am 
lDl!tie of de inhoud van akcivitoitcn die 
plaatsgrijpen in do kulturele infü10sti;uk 
~uur m<:iten niet het vobr11er1> z.1:"jn van enige 
i.nmenging vanwege de ovethêid, oE van de be 
stuurs-en beheo,:sotiganen, lleh(ll'-!e wat be 
treft de maa-t:regeîen die behoren tot het 
strafirecht, het !,oci:aal recht, het belaating 
recbt·, de ek'onomischa r<iglremontèdmg •. ,, 11 
Het deelgeineentehuis behoort duidelijk tor 
de ku.tturcie infi1:a·strukt11u11 van onze ,.gemeente 
daar er oen deelbiblietheek io óndorgebract\t 
en heel! "at sociaal-kulturele ve·ronigingen 
in het vcd•eden gebruii,k hebben gomaakc van 
de doelgemeencehui~en. 
Qe hooggei,oenxle i<t1Qpraak en openheid dio 
in alle ve"<'kiezingsbirochure-s te lezen Hèond 
heeft dus blijkbaar zeer enge paraLjgronzcn. 
De CVP"'Verkozenen zijn wol bo~oid om in 
se.het gezelschap ( Klfll-l(AV ) uitlog co 
geven o.ver hun b.eleLd, zo11det de Qanw.oztg 
he.id van allerlei lae,tvetrlcópe,,·s. Oo 11ocente 
be1aatingverllogingen en •cht'.al'l'ing van aller- 

le~ s_ubsidies ziJn nntuut'1ijk niet héel 6;:g 
1ntcre1J-s.nnt (!m mllc voor do ~ag tn, kotrlérl, 
Maar blijkbaar heeft men de moed n.lut om "t! 
,mee -voor de dog ce komen. 
Indien m~n de redene,:ing van het eoll&g<' in 
de geciteerde bl"ief do:ort,;ekt d./11, ~nk~l 
de, mecrderhcïd t:oegrthg heeft tót bet sbnJ 
hu~_s, dan moet men de opposicie de toegiang 
weigeren t:ot de gell1!3ence,:aad. 
Voor het dienstbetoon van onze b""gomosts~ 
scaan de deelgem7ent.chuizcn wel ~(ll'l, J1a11r 
die zullen wel niks mee politiek té má:kan 
hebben. 

(\( 7 
1 

CSC staat voor Centrale ~oor S<>cialicSc~iséh 
Cultuu,:belci.d en heeft. <1 ls taaie hot soèf 
oal ~kul~ureel vormingswerk. t::è o~gani~l'e'tl' ~ 
de lokale a.fdeli.ng~n van de Si>. Een t'êgal'I~ 
poo'l. du§ voor de cald.,J<ke .rociaaJ..-.\cu1.t1-·r,:-e-îe. 
organisaties die in de katholieke zui! ~~ 
staan . .In de brochµre van het es.; foniu 
leei:t r.eri het doel als vol..gc: ~ ''Ro.te so'c:~~ 
lisme is een t'e mooi ideaal om fier; nie-t 
u,it. de. :dragen •.. " 0111 dit do-el ce bue:ike.n 1 
worden verscàillende soorten a~~~-vice'i.um 
ingericht : 
- ontspannende ak'tivieát&n : sportma:niftm'-' 1 
taties, eetfestijn, .•• 
- ;;/ot:<mende aktivjf~eic'en : f:tlmfö1t,um, pa- 1 
neeigesp,:ek, vool"drachc, ... 
- ak,tie.gei:ichte aki,ivitei:cen : V-e'Tspre'.iden 

1 
van pamfletten, p'et.lt.il!d.ijsMn, hoorn.ceing, 

1 
in hee verleden M1eve1~ de. ak1:Civ'it.e'i.t1an van 
het CSC in lleve,:lee mees tal bepe?:'kt: coe he-e 
eerste soo,:t akcivicei~en e~ soms-werd, el'. 
ook een ·gemeenteraad11lid uitgen1Migd op 
een interne vergadering. Men wil nu duide 
tijk oaa11 buiten tred,m on h,e-11 deb11,I!. over 
de lleverlese gemeentepolitiek was een eer 
ste poging. 
iln de nabijce tockomo c vool":<ie.t men een fiJ:111 
ove,: Nicaragua, lllis11chien een ;&ucorall,"e 
en een diokuso ie over nee socia'1isu;i.ac.h 
alternatief. 
Wie Vl"agen heoJit l,tan rich aanmelden o,p de· 
vergadedng van het CSC ei.ie. elke vierde 
woenadag doorgaat in hec lokaal van de so 
cical iotitiche mut1.cnH,te:Ltol), Ruelensve.a11, 
9, Heverlee (tel. 22 l3 96 of 02/ i1J 28 78", 
toestel 166). 0 

Zij 
ZlJ groeten me niet l.lnger: 
zij klommen maat.nehappelij.lc hOS-t' 
on mena•ilijk 1agllr 
(wat l• een postman ander11 
dan in opanbare d~enat e1m 
dienaar, gebonden door ea.lcbara 
ceglemant•n l-r in het wordMl 
van jan pulîlial<~ 
hun blik verhai:dd■ an kijkt 
een ll1)der■ rieh~in$ ultl 
zij groet■n • niet 1-npi-, 

11'1:to■k Oumai:a la 
uit I a.duldlg llpl■eto{Cand 

u1.t,.1 i..uv•n•• !lchrijV.T•llkt11r 
!tijde InkoOl!lt~t~Aftt g ~ 
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1 EEN ONOPGELOST PROBLEEM 

ZIGEUNERS 
IN LEUVEN 

"naeke, eet: mi.in fi:e-t_ske binnen, wr.m1t aan de vaat>t staan mensen die mi;jn j"iels,ke 
komen ~,egnemen. 11 Dit veer-oo rdee I leeft nog sbe rlè b':ij de bevo l k ing . Dit mochten 
de woonwagenbewoners met Kerstmis vorig jaar ondervinden in Wijgmaal. Op klacht 
van de bewoners, bij nazicht van de handteke,tingenl:ijst vooral handelaars, werden 
ze met zachte po Li t i ehand verzocht elders hun kamp op te slaan. Een volk voert. 
durend in beveg.i.ng , opgejaagd van stad tot s t ad , De gemeenten of steden duwen het 
probleem steeds voo.r zich uit. Vootr wanneei; een d,efinitieve, voor iedereén h,:ev1rn 
digende oplossin•? 

La tun we voo,ra,f ste'l!~en jla!, he t st,aqsbestuu'r 
nieit neg11tii.e1i st,aat tagè:noyer !\,e woonwagen 
li"ewone,:rs, Er is een 2el.<er·e tolerant:i:e e1, be+ 
grip voor ,het pxob Leem., De gemeenten hebben 
t.rouwens geen enke l, houvaar. Er is geen re 
glementering crond de sc andp t.aaesen . Het al 
dan niet tolereren van woonwagenbewoners op 
het grondgebied hangt af van. de goodwill 
van de plaatselijke óesEuren en die good- 
will bestaat wel bij het Leuvens s cadsbe s t uur . 
Bet p robkeem wordt ecnc-e:r niet. j,n i,al zijn 
omvang begrepen. ~et onbè~rip en de voor 
oordelen li:j,ken eerder nog bij de winkeliei:s 
te li$gen en bi_j de bevoIk-ing . Hier blijkt 
cdk het zond'ebokeffekt e:e Sl)e1en en een 
eerdei; bekrompen angs,tgevo·e l, s,toe,lend op 
'een ver-ke·et:d t,;egffê•pèn eigen:domil<recht. 

Een beweeglijke guoe"P zelfstandigen 
Woonwa_genbe"7oners zijn zo,ail:s het woord bijna 
zegt, een mobiele groep. Doo:r het feit zelf 
van de caravan zijn zij voo'l1bestemd om te 
reizen. Waar de andere burgers hun caravan 
in hun tuin kunnen zecten als ze niet mät 
vakantie zijn, bezitten de woonwagenbewo 
ners geen tuin. Bovendien is de caravan voor 
hen geen vakantiever~lijf, maar wonen 2ij er 
altijd in. Willen zij e rgens bH:jven staan 
voor langere of ko'rfrer e tij,a, dan zijn zij 
aangeveaen op een s ouR bFaa1< 1±,~end'e grond, 
mees,tal lan$s een d,ru"'ke w.eJ, een scuk- gras 
aan, ean pai,I<, de pa-rkin~sr, ll\3!ail: él;:i,kwlj,j ils 
ook op de vuil.nisbelc. "' 
Zi!geune'l1s ztj 11 ge·en e'enduia'ige groep. Men 
moet oen onderscheid maken tussen vaste 
z:i:geuners, zij die zie-tl voor lange tijd wi:L 
len vestigen o~ Bezeilde plaats. Dan zijn 
er ook de doortrekkers, de reizigers. Zij 
vragen slechts e en s'tandp,!,,1ats voor korte 
tijd. de zekerheid dat ze ~rgens kunnen 
staan. Zigeuners zijn e:rg t.amiliegebonde11. 
De families zoeken.mekaar op en het is zeer 
moeilijk twee verscti±Uende fam~lies op een 
ze1fda standpiaats te zét~en, Dit is moei 
lijl<heden zoeken, 
Wil men komei, t ot; een iredelij,k'e oplossÏng 
op p1a~tseld.jk v,l.al<, z:ü mei~ deze 3 'fal~toren 
re~en-.îmg gehouden mGe'te)l w.ot:.d'en, 
De zige.unew~ d~ z.iç.h i,n l,euven li)J)heud'en, 
z i.j'n meestal l)e,igi:sche zigeiuners, geen bui 
oen1anders, Ze zijn ingesch;reven in het 
1\elgisch beVolkini;s-register en de bui,ten 
landers zijn ingeschreven in het Belgisch 
vcreemdelingenregisner. Öe beroepen die ze 
uitoe~enen hebben te maken met het noma 
disme het'trekkersleven. Ze dienen in de 
eerst~ plaats, en dat net zoals andere jobs, 
om de kost te verdienen. Het zijn 
orgeldraniews, stoelenvlechters. klein 
schroothandelaars, l!eu.~delrs, hande Laa'cs in 
tt;léedehands'\ilagens. l]e meesten z,~jn onge 
schoold en anal!fiabeet. l>it bel!et niet dcan 
ze z.ichzèH goed kunnen beredderen. Z.e heb 
beo geen duidel~j,i. lle-sef -,,an g:~d, ,naar het 
zlijn gelede eominet1<>nnten; Het s~~c;he~en,. op 
bie:den én af.dihg'l?n l'loo11t élaarbvJ. \he d<i,I! 
spe l meespeetc, - en we.l:ke bandeia-ar kan 
dit in feite niet? - kan lllest opschiet:en 
met hen. 

Geen vast terrein in Leuven 

\ 
De stad t.euvan hee fir geen terreinen toege 
wezen aan de zigeuners. Toch zijn e11 een 
aantal va~ce standplaatsen waar men regel 
matig de ca,ravans z.i·en opgesteld staan : 
nusaen d'e opri.c van de ring over de. Vaart 
en do muzron van Stella Artoils, op de Kei- 

z~crsber,gs, t~ge.nover ,:l'e gevangen i s 
Schi,eurs.ves·t, naast de brug aan de t':-apucig 
nenvo!",r, op d.e }tec;helseves t, aan de Mar.te. 
lai:;en'la,an, acht ar de Abdij van Pari{ in He 
ver1ee, î-n de G,roenstraat en cmgevi.ng , äiceht 
bij de kazer,ie (als de zoon in het lege,: 
is en ee~ alfaóetiseringskursus volgt), 
langs de t.aamsesteenweg en aan Wijgmaalbrug. 
Deze plaatsen hebben een ge.zamen.lijke. !'apa 
citeit van 49 wagens. Er komen echter maxi 
mum 35 wagens naar Leuven. 

Wijgmaal: primair vooroordeel 
De groep aan Wijgmaa1brug 1s half rrovembe r 
toegeRo'!'~. ~ij lla.d to~ l,a,tinB ge"1:aa,gd aan 
het st,atlsl)es,cour en 'ook verkr ëgen veo: 7 
i,óonw~gens. l(e.rstmis is oök voor hen een 
peri0~e om ,samen ce komen in familie. naar 
door ~aren er op dat otenblik meet \,/agens 
clan to·egel,at.en was. Dit was echter van kor 
te duu~. Na de {eesten ~ijn een aantal wa 
gens omniddel1ijk verder getrokken. 
Kerstll!is lijkt ook de geëigende periode te 
zijn O'Qlwoonwagenbewoner$ weg ce jagen~ Een 
kleine aanleiding van geen betekenis kan 
volstaan om op politiebevel de plaats te 
on,truimen. Dit is don ook gebeurd aan 1,i;i,r. 
ma•álbrug. Op vraag Vijll de subs t i auu r van de 
procureur des konings, geeft de bu1'gemeester 
de O:f>,PJ:acllt aan de politie om op te. t'l'<?:éien,, 
a{;lnl;l.e.,den en k Laebten 'l•ij 11 val) de bewone,rs•, 
1?r i$ fnde-rdaad een pecttie1ijst rondgega.in 
in Wi:jgmaal, maait de Machcen ,iijken ",t;'e.l' 
ove·rE.fokk_en en ingege"en doo.r een angstig 
voo noo sdae L van cnve r lt ghe i d ., 'l';ypiscli is 
ook dat het precies de handelaars zijtL die 
schrik hebben. Het politieoptreden ~s niet 
zoals ge·bru±kelijk bij burenklachten,een 
ondei,zoëk naar de gegrondheid van de klacht 
en een poging tot minnelijke schikking en 
verzoenilng van de paPtijen, Zigeun,ers ~ijn 
zowiezo schuldig en wo~den meteen verdrèven. 
Door kinderen wordt op schee l het fäbeltje · 
rondgestrooid da tt aan d,e Vaart mensen staan 
die e'l'og ui~ zij,n te stelen, D~t li.jkt toen 
maan, i-il ae -fan,tasie va 1, enkeli'ngen te l;!e:staan, 
o~ moet m7n het nie'1Jwj,AaF\<e. 2ing,qn van d.€ 
r.:irg-Efune-rk1nde,i;en ff!.lschöuwen als e(l:n spiona. 
ge·tocbt em l;ater een slag ce slaan? ll-ie,r;ner 
de i$ niet geze,gp dat woo1,wagenb.e!i1on_èrs 

lt.. d . • ., ' w enge Jes zou en Z<\Jlt, «e1, mag echter m:et 
vergeten dat een volk d~t in het nauw ge 
dl!even en steeds vijandig bekel<en wordt., 
zich ga-a.c gedragen als een prooi in een 
v;ingnet en terugslaa.t waar het kan. W1e 
wordt ll.rouwens niet kwaad als onbe~enden 
"s n_àchts een aanslag komen p 1 egen op het 
ce-rre-h,, keplampen van de n.uto' s kapotslaan 
en kr-assen mqken 01> een nieuwe mercedesi 
Lieve1: aan di,t ui.t ue V(\Chten, :dj,n enkel:e 
woonwage.ns weggetrokken nimr vei:Ii~eils en 
vri'end<:,J'iJkeii ool'den ,, 

$a1Ill~n~er""ing tuss~n steden 
ll-r "-'ijn '!leeds pogtngen 0111 hett pr,o\,lee111 gnon, 
d,i.g aa,n te p_akken I go.b,ourd. t.r bósta,a.t eyru 
Vla11m·s 0\té.'r, leg Woc,t1w1.1gc nwc rk , d·a t be t p:,;0-~ 
bleem S'}.oba,al wil aanpakken. Er woedt op 
vijf p1aat-s.en tegelijk g<?wel"kt en man wil 
komen tot een samenwe~king cusa_en de steden 
waar nu woonwagenbewoners gPduld worden: 
Meche,len. Aalsn, Leuven, Antwerpen, Bassett.. 
Een sa111en1o1ei,king tusaon de ove-rheden van. 
dez:e streden kan een einde maken ann het steed,s 
<loorsehu-iven van het prol) leem I ln Genk i'lestaatt 
•eed~ een l(l'OOt d'oa,:,urekkor-sterrre,i,n, 
Vastte t'e'?'11ei.nen ntet eon str11lH1Jrel1? aa'tlpa's- 

sii,~g ; a);i;ebaken:d ol\1,,de: taeloo'J) ·e beperken, 
versceh·eide.n na,a,:gèl:;i.ng de bevolking e.n vev 
sp,i;-el,tl Qyer d;e. st:.a,d om 'geen getti>' s ce v:or 
mecn, kunnen vee 1 v.e.rb!i',-teren ., Z-owc, l !,Ie stad, 
als de zigeuners 'wet·en dan waar ze naartoe 
l!IOetcn. Dit vermi.nae-rt: 'lu,t gevoel van opge 
jaagd zijn, wat de achte:,;docbt wegneemt, 
oorzaak van yeel agcressie en afstandelijk 
heid, Een vastere scrukcuur kan ook verhel 
pen aan het anal.f.lbetisme., De kinderen lo 
pen wel school, ~a~ dit i~ steeds van kor 
te 4uu, aa11ge~ien qe woonwagenbewoners voort 
d11rend ve-rj a,agd wq11êlen .. 

De poli,tie weet h.et ook niet 
F.en gebrekkig be),"eid- d:;i.en;t L1:iremand. De po;I;:i. 
tie weet ook niet waai;_aa'I'\ o/.l.c-.j, t:e hOJlden en 
t,1;:E)edt willekeu.t:ig OR· De woonwagenl:ie1-1onet:s 
weten het ook niet en blijven in de onzeker 
heid. Ook de bevolking heeft geen houvast. 
Zij weten niet w~arlleen met hun klach~en en 
blijven hun vootoo~äelen ~oesteren. Voor ie 
dereen is het frustre~end: men telefoneert 
voortdurend, men kreêert: zo:ndebokken en 
roèpc aggressie op. 
Herinneren we tenslotte aa:n de uit.zending 
van OHMEKAAR van 1 8 o:1;:_tober l 982, waarin 
burgemeeste-r Vansina bet voorstel op tafel 
legde om een ,sted'eli'jJce werl<g,coep op te 
richGe11 om het ,woonwa~enp~obleem grondi,g 
\;e best;ude~en en aan 1;e pakkrm. We kij,ken 
be~a,1gstelil.encl uit;'jnaa,:t. de óp1'i:cl\tillg vati 
deze werk,gr0ep en voa,t-11-l ma~i. de resu1ta,ten 
,van het denkwet,k. 

0 
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FAKKELTOCHT VOOR DE.VREDE 
Vrede en ontwikkeling 
Het ~hêma van de 1 1,. 1 1 • 1 1,-a kt ie 1 982 l!:.iijkt 
nog n&e't ui;.t;g~put. H:elt t;rco:vin·e~'/!i;t.l ~G:0~ 
besloot het t:l\emn 11,V-r,e:de en Otft:t;i:kke•,til_i'lg" 
nog ,aan te houden voor de voorjaarswerllng. 
4 redenen worden daarvoo'r vooropgesteld : ! . het grote belang op dit. moment (100. mil 
Jard voor oorlogsmateriaal) en de nam,e 
band niet d,e oniierdlrukiki,ng in de 3de werètd. 
2 • ,ve.1.'s~l)._e~î}ene oi;,ganirsa:ttie'S habb en ·,dit j aa,r 
à.ls ctetitraal, thema- gekozen 11,V,rede 'erl .~twà- 
pening". · 
3 • Persh-t-gg-, Cru.ise- en S520-i-aketten s·taan 
volop ip het nieuws, 
4. op 23 .okuobe r 1983 is er een nieuwe mas 
sa Ie be1iggin.g gepland d\lior de lldg.'i:sche 
Vred ersbeFie;g,ci;ng. 
De Werkgi-oe-p Ontwik:kel:imgss·amenwe,rk.i,ng, de 
groep acbce r de Leuvense, 1 1 • 1 J • J 1-akt.it,, 

· za 1 hier ook aan meewe:oken•, De werkgroep 
heeft alvast een VREDESî~LTOCHT gepland 
voor I M'R'IL OM 20 UU& 0P 'liET l.ADEUZEPI.BIN. 
Begin al Jll8~11 u!' l!\lkkel t":e, 1111;1ken om nié·t 
ce laat të kem·el\. Men ve':l;wacht hee1,. •veel 
volk. 

Op~oep en verantwoording 
We wo-i; onf ron c e·f de toenemend~ 
bewape 'e pl!a·aiu, di ke - 
ten, o rac.i."sm t te-rw, 
kris is teed s· s aat vo e 
vraag hoe d,it ve nde korut scherp op 
de voorgrond. Moér. het roer niet omgegpoid 
wo-rden? · 
De uicpuiting .en onrecentvaardigheid in ae 
3d:-e wei;e.,JrdThebben u.auwe banden mett d.e tto,e 
nemend:e milit;artse-r~ng_ en de ,bew,q,eni,zjg-s- 

wedloop tussen Oost en West. De eis van de 
3de we11eld naar een rechtvaardige verdeling 
van de !<oei< stuif.. steevast op een neen van 
de 11ijke \11uden. 'Deze denken sllechts aan 
ha.'t, ·llehouc! •>1:11n: 1\.µn mach.t ep di.1t ai:i!eot ook 
mïU,tai r ,hard' jle:m/la'J9t . 
De: keuze van de 3:de weveJd voor ,een echl:.e 
basisgei.ichte ontwikkeling via self-re,Mance, 
een plattelandsekonomie en een Ni~uwe loter 
na·tfona'l:.e Ekonomisch'e 011de botst: op machci 
ge ,_tegebstand- van de p-ol:iltieke grccemacht en 
en1'oli' ge muil,tina-t:ilcm;i1s•, • 
Oo'\< onze. ,ei,g'è'n re:gia,<u±ng s1>e.e1Lt mo.oi d'it 
spelletje mee. Op, de gelden voo,r ont;,J.kke 
lingshulp wordt besnoèid of men koppelt ze 
aan kontrakten die veeleer in né't voordeel 
van. "onze' eigen industrie zijn dan in het 
v,0011dael van de 3de ,wereid. Er wo..11dt wel 
1,@0 m±l,!jia'rä ge.,ta:rZd!Ul voor -uieuw wapentuig, 
He't l?acti.sme ;L'eeift: 'é:>Q, : Brusselse buug emee a 
ée.rs en minist;;e.t Col mogen ongestraft gast 
arbeiders pesten en hen afschi1deren als 
schuldigen voor de. lcrtsis. Aparth'eidsfans 
.mani.fes teren zich,. . Kortom de Belgische 
regerins kie·st v'.e·dal tegen de. 3de Wereld,. 
H:oè rk_a·n d:eze v:kcie4a,e ci111ke l van tQenemende 
wápendreig'i,n:g d·o.a\tl11,oke11 ·wei:d'en? Een eens 
gezind protest kan een goed beg-in ><ij o. 

De werkgroep 
ontwikkelingssamenwerking (W OS) 
De i:10s is e'eTh·geJneen,te:Hj•ke· we*\;J11o·ep, o,p 
pl1.1ualisti:sche b,'!sis, d:ke i.e:dex,een die bezig 
is met !>f inter'è-sse heeft voet d-e 3<!,.é were-ld 
proble111atiek, salll!'nbrcngr, De OOS is ook de 
groep aeb te r de jaarlijkse JJ .J1 .JJ-aktie. 
Vodg jaar werd J ,065 .000 fr. opgehaald voor 
2 pnojekhen in d~ Fil±pp:i.jnen,. Dé WOS wer\;t 

ec,hte11 nilet aUeen rond JJ november. E:i; 'Î•S 
ook een d0e.riopeode werk!i:ng en wie j.nt;eres 
se en tijd heeft, kan aansluiten bij~~~ 
vandcze wetrkterreinen: 
J. het BER>~©JIT~NBLAD, dat maandelijks,yer 
schtd'-nt en .in~omabe bir~ngt ove r wat er- in 
Leuven ga'@èfe lis 11ond 3d~ wetié'l:dp,rê>J5,'I,!~~ 
t.:ek. Sclu:1ij-v:ers en l1,1y-oute1fs zijn stel!d·s 
welkom •. 
2. De WOS wil optreden als stedelijke advies 
raad voon ontwikkel~ngssa.menwerl<ing. 'Daar- 
vo ou wo:rdr mcmencee l een enquête gehouden 
1M1 worden, de. gemeen lre,11 aden gevolgd, 
3, Er vs 001<, èeu AKTilEGR@EP, dre i.n:s"taa't 
,roor clë rira,w'ing en '<Je p]!_;aloüi'sche li:an't! ·en. 
ui!twe11kmg van akties : 2'alen vast:leggens, 
sprekers uknodigen.afficl).es plakken, epz. 
4, Voor dè jong.eren echte poppen.- 
kast: in mekaar ges e.ersre sultses- 
s,tuk werd 00 NE'.UELS. 

Wie veer •,j'i deze alü;ies ge'.en' llij,d ,l\.è"e'fs~'< 
maar bcf.c'li -z-ij,_n steun wil ll,ë·tonep aan ,ae 
3de wèreld, kan ftnanciee,l steunen viia de 
PERFIAK, de -permanente finànc:iële akti;e.. 
Het rekeningpummer is Obl-Oa83121-0$ va~ 
Pl!rfial<, N:ach_tegalenlaan 43, 3200 Ke'Ssel-Lo. 
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Sinds eni:ge rijd is,Leuven een nieuw initia 
tief rijker : 11 De Troll]lllel ", een qa•gcentrum 
waar j\\Öltij!l'eren, tus,seµ• ~es en twaalf jaar, na 
de sc\l,oohuren, en tij·dens de vakanf'iedagen 
kunnen lTerbil:ij,ven" ;m,-e c-entrUD1 ri0h:t z,îreh 
tot gez.ninen die om een of· andere 11ed~ pro 
blemen nebben met de o,pvoed.ingssit.uatie, 
bijvoor~eeld ~-egens hu,welijksprobleme~ ver 
sto·or<la ouder-kind' relaties. Ook exl!erne 
faktonen.i<,unnen een nadeliie invloed hebben, 
o .Qh ~rkl"eos'l).eid 1 pr-ob.lemen m.et bum,t of 
school'. D~ Ti:omme,l ,p1toll;e;e11t dan ko.lJ'k1re'te 
huLp 'tre ver,st:i;eloken 4oo_i, t-e de,l,en 1'n ae zox,g 
voor hèt kind ( dagelijkse opyang) en tege 
J.ijkerfijd samen met é!e. oude-rs l!e zoeken 
naar een opJ.oss ing. ll.it al!les ,gebeur-t op 
vrijwi-11-;g'e basis : zo~el ou~en. als 'het 
!dlnd rilGe ten me tt de saffenweTln,ng 1.ns, temmen. 
'ije'll · heeif;II -:imuu'e'FS wei.id,.~ ~-ih een loi.nd, o,p te 
nemen w:iumee11 het z'icfä 'jj:J.i,~ ft var-zetten. 

De to.uter 
Dit it1i-tiatieji vond zijn oorsp-rong toen en~e 
le J]lensen het huidig. j,e'Ugdbes,che7mii,_gsbele1.d 
88µ eçn &llPlldlig 0)1d:eivz2elc! onderw1.e:rpen, _en 
tot de ,bevJ,ndling lèwam'b,n> <lat el/ ieèJ:li .aange~ 
aste ,o81oss'ing best~át voo,r kiind~,1:'en :vo~r 

p ie voJ.ledige u!l.r:huisB'!-aat'sd.ng ( rn e.e.n :a.n 
w i;elling of een pleegKezin) niet noodzake~ 
~i·~ is en waei:voor aoillulanto hulpverlening 

:1i{l!1!n onvoldoonde :L.s. Vol gons hen li!Ot:~1' er 
a k i:_e weinig •a.nndach't be·steed1 aan gez1ns 
: 81,8.i;d:l)ng, wa;a1;doo11-'8.en k;i,nd1,. d,ali de i'? 
tt!lli,ng kan ve-r'1a'teo,_ llie~stai!. J,r\ .'een wern,l,g 
f iet veranderde ,s-ituat1.e, tarechtkomt, Na 

o roop van tijd duiken de moaili~khed~n 
~ _.stal waair op. Ben alternat1.eli die _., . 

d,_eze lacunes zo,u l<iu_nnen opvul'len, werd. ge 
vondi,n in dagcentra. lin september '8.0 ging 

ste centrum (De Toutet) van start 
em al w rs1, 
he De · - 
e\lV 0'11 

ek'e e,r,i:" 
, okt ed . _ • . 
zijn er vij ·rkzaam 

Een eigen p]'aat.s 
·· hd ,l!e kontal<-t 

me : is' 
J- p "~~ 

bánk, vluch~huis,, enz. D _ nel! ook 
re_1f de hulp van,;'het. cent-rum 1. epen, maar 

· tot nu toe nog niet gebeurd. -Wanneer 
name is besl!ist, komt het: kind een 
óp ,r wO,t:! akt voor 
ttid' 'k'1ng, •~g, :))'e 
e,rs • . , . o de , _ n :idee 

•e rmen ovèt d.e p11obil.emen waa11 ,het ,kind 
mee zit. Daarna 6egint de eicge11,H.jke hulp 
verl~ning: en~r~iáds de ~indel!We11king die 
lle:s!:aat uit: n begele.i!dbg van het 
kin:i:I', al'(\fe oud'e:rwe111tirog, waar men 
V:fa, rege1111\D, l;.!lk:ben cle o~e,is ~r(lc.lh.t 
t·e hd,pen. ,tte ,plir,te-ijê'ü. cvl.nd'en dal! 
'h'et kind we uia kan, wordt het kohr- 
takt geleiclelijk afgebouwd, 1!llla'i7 men pro 
beert toch hef gezin niet helemaal uit het 
oog te ver1:i!ezen, In dit proces h_~eft het 
wede:i;zijds vertrouwen enorm,veeL belang. 
)te'11st en :voo11á,l i!s l\st st!-rikll noogzakeHjl< 
-dat a)l'dBllB ,d:i!e"i!S•t.en ! PMS,, OJ!:~,. • • , )> po- 
s Ltl.ef a taan l:cegenovor Do Trolllinell • Sa.lnen.• 
we.rking en doorverwijzing kunnen anders niet 

vlot verlçp~~- Het centrum werkt 
hard ~an ae veri,,e-rving vä.n een ei 
binnen hei:,, 'hul!pver e •i , · aa't' 
zeBgen, t e,;it 
~ er. ;no e elg 
mefi di>l\ó t: wee 
van ve,r g ie s 
en ki,nd · t c 
vreden. Dè meeste n g 
de oude11s ik.in men o vil 
werki De cht 
vöott e l! j, n d-e 
Uugd e'ïq or 
aan deze l'i .. . . a - nne , _ · 
Een ander à.spekt i,s alLghei<i·- , 
het centnya biedt p max. 8 kinderen, 
Men koos bewust voo ne aantal om elk 
indiv.idueeli geval z elijl,< t:e k~n 
bege ie. , en 1.,e in h,e't ce~wn 
,w'e,i:, l<he!Ï.rd '11!e ,gewen b\i.j: a,l ,wat ,a:i;: 
geb , n ,be ,zii'li!l-• 

De financiën 
Ast het :vori,ge lllink:t 
ten aa,nleitd,i,ng geven ge.loze 1>1.ik 
:bn de ,boekoms•tt~ JDa,a-t, woord· - 
wij ),s he·t ge>ial i.s, , r d 
ciële pr.oll~men fti.n iln he 
gooien. Ve"l'fflits de w ~ugd6 ng 
niet voorz~et in dagcentra~ dié soort, kan 
een, i · la Dé ~ó'fi!mel niet erUn.d en 
nieu e'l:, - '.Er moet dus gé- 
s~eun p ~eid en giffén. 
Vi:e: t p il!e9en war~~ ~t 
:vriJst st tz.role. iec;è,nt -wel:d 
een BT . , , ingediend. en nu is het l!'op.e11 
op goedkeui,5.ng. De v,ijfde persoon is een sta 
g~ai-r. Aan de ouders wordt. per dag een liij 
drage van-40 fr. gevraagd, wa~rmee men de 
~indnen e@n vi.e11uur,tje en 1113n i,al:in!I ma-al.ti.j, 
!kalt ge111en, '°IJoor 'het o:vM'-ig\! is 11111n a.!h&Jike'io' 
Hj,k van d-e goeda wil van ande11an , • , , ~ll 
erg onzekere situatie die onlli0ge1ijjc. o,p Î · 
termijn vol te houden ia. 

Toekomstmuziek 
A:angad11n, d!' TroQl PIi~ i;n ollltobe,; van s-tart: 
ia gagall'n/, ~a het nog wat v.roeg om een ,g,:on" 

1 ve11,votg p. l Ol 
--- 



DE TROMMEL 
(veAvo.tg vim p. 9) 1 RE.D UEDING'E1NHOF 
dige evaluatie te maken. Wel kali gezegd wor 
den welke faktoren beslissend :rullen zijn 
voor het voortbestaan van dtt initiatief : 
draait het centrum goed en beantwoordt het 
aan een reële nood? Wordt het vooropgestelde 
doel bereikt? Kan men zich~en eigen ptaats 
verwerven haast andere hul~verlenen_de instan 
t~es? Wat (l·eze vragen óet-r;,e.ft, zijn er wel 
e;nkelQ redenen tot OJ),timi,sme : De Tout:er 
( he t geliá,k!lo.rdige cent-rul]l ui:t Antwerpen ) 
heef,t stnds kor t oók een we'liking voor l 2- 
tot 1'6-j,a-aigen; in Antwer,pep ,ging bevèns een 
tweede dagcent rum open (D.e iiand.çm); Rcilka 
Steyacrt schonk aan de d,i::ie cenêra een royaal 
aanmoedigingsbedrag en blijkt wel open te 
staan voor dit soort initiatieven; en ten 
slotte is er op l'4 maa-i;t de Ommekaar-uitzen 
ding op BRT-TV. Bij dit alles mogen we echter 
êén ding niet uit het oog verliezen: zolang 
initiatieven als De Ti:Olll!U81 niet erkend of 
gesubsidieerd worden, zoiang er geen enkele 
vorl]l van financiële zekeFheid is, kunnen zij 
geen goede werking blijven ga1eanderen. D.aar 
to.e is echter een w~j,zigin~ van de wet op 
jeugdbesche11mi:ng nod'ig en, dat kan in dit land 
er,g veel. om he.t r i:jf. hêbben, 
De trommel 
Vlaminganstraat 124 
3000 Leuven 
Tel: 016/22.95.44 
Permanentie-uren: 

elke werkdag van !0u - 13u 
14a - 18u 

Op dinsdag 8 maart begonnen aan 
la;m graafwe~~en voor de aanleg van een par 
king tett behoeve van het Paridaensirrstituut, 
Deze werken zijn wettelijk niet toegelaten 
omdat; noreaat een wachttijd geldt van 20 
dagen na de afgifte van e~n bouwvergunning. 
Deze werd de 7de maart afgegeven. Tijdens 
die 20 dagen mogen enkel voorbereidende 
werken uitgevoe.rd worde1, (bvb. het ter plaat 
se b.rengen van een keetwagen of; het af pa l.an 
van het .gebied), Met de eigenlijke werken 
(afgraven, .• ) ,nioet gewacht worden t.ot de 
20 dagen 91Jl zijn, Aangez-ien niemand bereid 
gevonaen we;,:'d. de werken te schor sen, hee.ft 
het wij-kko!llitee een l4ortged.ing aangeapacnen , 
De ganse situatie is des te, ·belachelijker 
daar overeengekomen was einde maart te ver- 

gaderen met alle belangnebbende partijen. 
En in de maand mei zou over het verkeers 
plan gedebatteerd worden. B1ijkbaar wil 
Paridaens de situatie forceren door iedereen 
voor een voldongen fe•i,t te .zetten. Maar ja, 
een parking in de stad .is ook heel wat meer 

•waard dan een boomgaard waar je niet aan 
mag ra,ken. Langparkeerders 11it d'e stad ? 
Laten we lachen. 

0 
0 

EEN MOEILIJKE GEBOORTE 

"z a 

Wie 
1s middags of na 4 uur op de Oude Markt rondloopt, vraagt zieh wel eens .a f 

wat >al die jongeren in de kaffees doen. Heeft Leuven êle sclfolieren dan echt niets 
a-nd·e·rs, <!.sl-ll te bieden clan kroegen ? Is hier geen jeugdhuis of zo waai; jongeren 
and·1Hle· d,inge•n kunnen de en ? Jali!e'~, zoiets bestaat. Het" he·et de Z;jat, een schaft 
Lokaaïl vosn: sohol:i~'C,en,,, 

waard. !Je jongeren van llei:be:i:g krageu gewoon 
de sleutel niet van de Loka l.en , Pa.s de 10de 
augustus kregen ze die in handen en op drie 
weken tijd slaagden zij erin de eerste vet 
dieping om te bouwen tot een gezellig klets 
en ontmoetingslokaal, een instuif. 

e , , is een 
projekt van het jeu g. Heiberg 
probeert nu al mee1edere jaren een deel van 
zij.n werking naar het centrum van· de stad 
over te brengen. Ten eerste omdat het kas 
teel van Heiberg, waarin het jeugdhuis ge- 
huisvest is, bjnne taureerd wordt. 
Maa-i; ook en vo·oral _ens.en van 
He,iberg al te goed t Heiberg te 
ve•r af ±s voo,r de scholieren), 
van 1,euven-'Centr.um een 
jongerencenc:.rum•of stad, 
bzengcn déze hun t kaf,fee:s V.8-n 
de Oude Mar,kt. Hei p zoek 
naar een huis, E pde b~auw- 
tjes opgelopen te hebben (oude OCMW,-ge!;>ouw 
en, de Naamse straat 70, de Muntstraat 14) 
vonden ze een onderkomen in da Eikstraat,14. 

Barensweeën 
Op 7 juni 1982 besliste het schepenkollege 
een huis in de Rikstr.aat toe te wijzen aan 
de. j,w.gd. De bedoeting was er d·e 5eugddienst, 
een job- en jeugdeenthun tre hud svea cen , Op 
de \?188(! WQt VOO'/: een jeugdcentrum, wist 
men niiets ·tie ant.woo:rd'en, ten~ij dat het 
z.e./1,eJL n;let. •VOOIL Neibe!tg tin.6. Dat was n'iet 
naaxr de smaak van d'eze l.aa'.l!,stim en no en~go 
diekueaie bekwamen de ,mens,en van• 'Fle1ibeli'g 
toch dat zij het jon.geJt.©Yltl:~ zouden ,uil.-t 
bouwan. llieef de vraag wi:e weike ve,rdie;J>ing 
zou krij gen , Na enig touwtiel?ll<ken l;le·rd de 
geLijkvloerse verdieping toegewe~en aan hen 
jobcenter; het jongerencentrum (de Zjat) 
kreeg de cer s ee verd•ieping en de jeugddionst 
do tw4ede. Er bleven nu n~g juist zos weken 
over om alles il\ te ricbt·en voor het scllool 
j4ar bagon. Maar d4u was rekenen buiten de 

Alleen instuiven toegelaten 
De • ijke· bedoeling w11cs cm van de 
Ei een ochll jongerencen·trlJlll te 
ma · dat dianst zou doen als 

ns de weak1"' s- 
week-en!l. Eê 

. ngeo konden d 
infor. geraadpleegd wo.r 
ate.l ier,werk:-i ng was ( zee·fdr,uk, do 
mingsaktivite1cen,., Dit werd h t 
gegund' . oe' eerste lllOeilijkheden 
de ver~eli~g van de ruimte. Eig 
de gelijkvloerse verdieping ~met 4 - 
door1qpende-ruimtes en een tuin~ de aange 
wezen p"l:aac.s voor zo'n centrum. Het mocht 
niet wezen : ze kregen de eerste vudieping 
met v;i:el!' gescheiden kamers. Een aanvraag om 
d'e d'el.'de verä'iep-ing, d·ie leegstond te mogen 
geblhlilk.en !,'e:r;d' a,fgowezen. Ook de o;enmigsU11en 

t : e'>" kon s!len1 s,pral«• va:n zijn 
cnda an in het w,i,ek-'ln ' te 
eh b geen 1nuzl:ek ,i;i(e,pe.'e 
'lk,t •kon e111{a n\!land1 0;11, 

;. de li:chcrekl.ame wel!,d n,a & 
dag· door de st11cdsdiens,t1'n n,f,gel\aa1 
gedwcmgen moest de Ziint zich dus b 
tot een scha,ftiok.an>l waar scholieren• • s 

ml:d'd>ags hun bocerham l\;uJl~n eten en na de 
schooluran hun hu:i,~.,e.r,R !sµJtpel\ maken. Van 

·enige aod·ete akttlt,i;t!'i:lë k'on, e"t' geen $ptake 
zijn. 

Kentering 
Al deze bemoeizucli.t beu zLjnde, bracht de 
Zjat in januari een brochure uit waa-rin ze 
bun lijdensweg besclu:;~ven. Biijkbaar heeft 
dit dossier sommige leden van het bestuur 
overtuigd - o.f is liet niet ge1.'0on door het. feit 
dat Pierco schepên van j.eugd werd en Massart 
zijn intrede deed in ne;t kollege - van de 
goede bedoelingen v11cn de promotoren en de 
jongeren van de Zjat. Het: is all!eszins zo 
äac si.ndad Len dê P,esterij en ophielden en 
l\et huurls,onti,akt in net voordeel van de 
Zij at 11,er•zièn werél' ,~a.nger opzegtermijn 1111, 
ziek wó,rdt toegèiac>eo, .. ~. be: Zj,at Mij ft 
evenwel :reet) :.cha,ftile,Raa,l ge·zd!en• de o,penings 
uren (ma., di., d.o., vr. : van 1'2 tot 14 
~ur en ':'8n l 5 u. 30 '· tot 1 & uur '; op wo,ensdag 
1! de ZJ~t open v~n 12 l:ot 1'8 uurD, De kan.;s 
,:~~ er n~e~ce':11.n 1.n dat: Bei.berg (en de Zja.t) 
ZlJn akt:ivi.tutenaanbod voor de jonge"ten 
in de toekomst: zal kunnen ve'rgroten. Voor 
eerst door de meer gew'il.lige houding van het 
bestuur waardoor de Zjat meer aktiviteiten 
kan aanbieden (infostand, Zjatfeesten, •• ). 
Maar ook door ~e g,epl.an~e. verb_o'Uwingswerken 
aan het Kolven~ershof (i,n de Vitat Deco.st'er 
s,tr~at), 1:1aar tn de ~èkoiq_st een jeugdhotel, 
de 3augdd,i,enst én,, eety, jeugdcentrum een on 
der,ko';len zoude'n, vi.nd'.en. W,e moet-en ons evel'l- 
wel n•1et te1 \fee'L ken er bl .. l\ 1 , ~ave'!): no.g . 88 l'&,t ·woo,:d. Wie in1 
d~t Jeugdcent,1:,um i:chten ? Z 'L d 
'E1Jks~raat 14 M.ifive1fd.î.\.e.nen vooi:; eel\ a • \_ 
werk1.ng ? ~~n antwoo~ •Q.iótle•:te :vragen J:f 
~epalend Zl.J~ voor de ~waliteit van de 
Jongerenwerk>ing te Leuven. 

~e Zjat is gelegen in de &ikstraat 14 da 
:is h~t straatje tussen de @rote Ma'lct: ' t 
de '1'1.ense straat. He•t is O en r en 
uur en 1ran 15 " 30, P ;van 12 tot 14 

Q. tot 18 uur d d1insdag dond;erä · 01? maan ag, 
is het ~tien van 1 • De woensdag 
ziJn er welkom, .s • álle jo'(l~e 
zatèrdag 23 api,i,1, ,dop~el'.a. 0 
ej•otfeestan door. de lil1:1<.e,t1ra 
van har~e we,lkom l'.!s een 



Simds ve11l:eden te.e va-1;1 
'llenède,nrl~eêsèlJ. ,gewor.de.11. 
Een bëe.t.j e 1100,a gen-, In 
l!ll'l,art 1982 ~ern ia de 
krant dat er we olsbeekse- 
en 1.ilsel•sest.ee.nweg in a·anb.i;s.teding wa-ren ge 
steld. Een investe-ring van ~O miljoen, voor 
een weg die het uitzi&t van ~eneden-Kessel 
voor tenminste 30 jaa11 zal tekenen, was op 
plan gezet zonder de mins~e inspraak van de 
dulw.nd.igw .telt ~e. liet. zou hazd werken 
worden, een strijdt ·ja, tegen de 
administratieve 1110le ebrek aan visie 
bij politiekers, teg · • in eigen 
nngen (zo van daan. meelt a(l.n .:te 
doen) , Mlrar er wat. m mee te-gen 
de st11001~ op te ei:kee)C cJ:ie 
,:trene.den.-Keue•l a• e had 'inge- 
schr_even op haar 19!)2. ttn 
SLAK,, het Schoolo , . aam aan komi cee , 
gegroeid uit een bespreking van verkeersles 
sen in de Rijkslagere. school aan het Gemeen 
teplein. 

Gesubsidieerde werlt:en1 

1-n, maal!tt 119;82 dus we-J<iien ,de werken aan de 
Rolr1beeRtse- ·ei)"Wflseilses·t:eenweg q.penbaar aan 
i,e·s-teed. De• plannen wa,;;en ,mts.e11abel :, ze v00r. 
~agen op ve11scfüillende ,p'i!aat:tsen "oecp_a_den v~n 
.U.n d4i ~needbe en aH.á bes-taande _'kl)e1punten 
in de buurt werden ,gewoon bestend~gd. ffet 
IJijkkomit:ee i;eageèrde hier,i::e.gen doo r al de 
knelpunben op kaàrt t'"e zell.t:en en een kn.e.lp.m 
;tenilW!de.Ung fé org;miseren •• Daruc blee-f _!iet 
echten niet: bij. En we~den, i~ samenwerking 
met Langzaam Verkeen, kpnknete tegenvoorstel 
len gefonmuleerd, onder de vo11m.van_~Lannen 
on 111/lkel!ires, ]{en uitgangspunt: b1aer~,1J was dat 
wegen zoals de ffolsbeekse= en de W~lselse~ 
steenweg vooval een; wc.on- en cen~rumfu111ttie 
behbe.n - da moe!i,be voniing,en e)l• wuike1s van 
Bene.dfnrl.<eoaM t!L_gge-n l'angsi de~e twee wegen - 
en d·àt het ·d'bb:ç,gnllt(d v;ê,t.,k"eeat z,ieh dllf/.li naav 
ll)OB ë eoh,ikken', B!Lnèl' 4:urial '•8.2 lolarden d.c1'C 
yooi.•te'l.1.en ove,rgemaäkt;_ aan hët; schepenkol'Ce 
• mat de vraag ver,der bet,rokken te wordan 
:lJ eventuele aanpaesi1lgen. De voorstellen 

1111811 ook de dienst Geeubs!Ldieerd~ ~erken teir 
».ze dienst moet over de defin~tieve 

• gg~ng van to.e-lagen bes lissen. Bi.j nader 
ht blijkt dat reeds -vroeger dooz de 
geformulee-rde bezwaren - ten gunste 
voetgangers - nergens in de plannen 
• vinden, ziin, De 9de juli 1982 komen 
txokken instantises ~het stadsbestuu11, 
clienaten, de on'ttwerpar 1 ~-a. provin 
naten en de d~enst geaubs~d\ee11de 

aär Qm de grove f 
teren. Op dez·e " 
·om~ssen ge~lot~n 
lheid.sre1mnenä e'f t 

. "an de buurt moepen 
De..bewoner,s van Beneden-K11ssel zijn_ op dat. 
ogenllli1< dus oog steeds niet gehoord. De 
30ste juJ;i ~~rdt het IJijkkomit:ee op het stad 
huis uitgenodigd voor een gesprek met een af 
vaárdiging van het schepenkollege. Daar ver 
neemt hèt 'komitee rnee-r over de beslissingen 
van '1 jw.j. en daar blijft het bij, Naar -de 

n de bewoners wordt nauwelijks 
nd december wc;,rden de g,teA- 
,r bet schepenko Lkegè - 
'k!<ol\lit~e moét tot de e--.. 
. t:o-e ze een kop i.e va - 
tgen. In de-z~ plannen z1.,, .en., 

-omi:tee, dui de Li.jke verbete,ring~u 
, . n .aant a'I punten kan Cor slechts sp11a- 

ke -zi:in van een s-lecht kompeemi s . Van de in 
spire,;ende, aanpak van de voo,:stellen doe,~ het: 
komitee (en Langzaam Verkeer) schiet er weinig 

BLOE NDE 
WIJKWERKING 
IN B 1ENEDEN- 

over: alles wordt op een harde - 
niscne manier opgelost. Van k-r s er 
weinig oï geen spnakc. De 7de maa rdt 
een 'le11ing van 29 miljoen tr ( · · 
staas1aanclee:J, in de wex,ki,n,) en - 

or de ,gemeénter.aad 
ihoud1 da.t êfo •. ~j/1. 

ioo ; 1U0-' en daa:11. nog, 
guli, . ' r' IA.l()l(/tt, 

Weinig speelruimte 
fte_t 1.aatts·te l>'()Or.d in deze ,:aak is nog nie_t 
gevallen (buurtvergade.ringen o.p 8 en 10 maart, 
hoOlt.~ door het kollege QP 1 7 maart~, 
maar men 'kan yermoe.den dnt e>c nog maai, weLnig 
spèel,ru-imte is 0111 tot. kwalice.it.svol-le -plial\llen 
c.e komen. Het doesian, dat ei.gen1.iijlt al 10 
J'aaji aansleept, werkt helt stad·ebes:tull}! waar 
acl\ijnlij,l!. da11ig op de zet1uwen, D.e scl\u,lci yen 
d,eze \Wtit/î.agb\g, in 6e sehoenen van é\e ~pii.aak ,~ 

1 

~ SEL 
Miss-chien ben je er ga:an drinken (in de abdij van Vlie.rbeek bij Jan- 
neke en Bertha)? Of îe ooit al wel eens gaan wandelen in het Provin- 
ciaal Domein? 0f misschien ben j~e er doorgereden op weg naar 'Holsbeek of Aarschot? 
De mensen die' daar wonen zijn, va.n Be,n.ede.n~l(e,6,6e,l, Ze gaan op jaeht; in de Kesselse 

~-~,bergen, vissen in het Provind-aaL Dorne im en steken hun vrije tij-cl in een wijkko 
mite:.e. 

1Een vreemd ve11}ro-rrd 

kon.den we vaststellen op een wijkvergadering 
van het wijkkomitee op, 8 lll8apt jl. De heer 
Van Zeebroeck (SPE-gemeen~eraadslid~ was sa 
men met de heer Vertongen (kandidaat gemeente 
raadslid PVV en iroordvoerde.r van de handelaars 
van Beneden-Kessel) één -van de meest ongenuan 
ceerde verdedigers van de ~.uiûn-de-baa.n-voM 
de-au.to filosofie, Tori:-er.e oversteken voor 
voetgange11s, hèt ver~règen =n voetpade,-,, weg 
ver sma l.l.Lngen , lagère sge'lhe.den w.aren allemaal 
gevo.akUjke di.ngeii, l)opzt de ÇUCtomo~.i. 

schuiven is al ·te, gemà:~e1.ijk, De fcucen lig 
gen veel:eer b;i.j de ont.w,erper en het stadsbe 
stuur die, bij !let 'OpJ!laken van de plannen, 
weinig of geen ,::ekening gehouden hebben !llet 
de opmerkingen van de dienst gesubsidieerde 
wenken en $teeds de voorstellen van het wijk- 
komitee genegee . Tot slot laten ge 
nog het wijkkom et woord:" Op ei.ie. 
man.lelt. de · - >&e.n, cUVtk:,t 1.11,t- 
e,lnde.li.j end. ••• 06 zou 
d,lt!, de b cu .i.niJlwk 
dn-t 171 , ez~e.,i op 
bep hebbe.n bè- 
,gtt,,lp V . ,6,<:.g/1. ~e;- 
iÁ]'~ :~~~ j -óle.~'lit:o 
:toe:J1 ojrl dait .bi. 
ee.n p_e,(;{;oäe - ' e p~e- 
ke p/lM:lje.n /1. e.n paJl;t.bu- 
pa,Ue. aa.11 h r.oonru he;t 
z~jge.n. w:U. opl . aa.nge.tege.n.he.id 
ei.ie hw1 11.ec.htl.t:Jeee.k.li aa.iibe;la.ngt, ei.ie u.j zeM 
goed kentteh aange.ti:e.n ze. eA cJa.g e,li, j /u, mee .ut 
kon.takt kome,i en · · eten de 11.ut va.ii lwi 
.teven zullen. do w.i..j zwlj ge.n da.11 IW9 
oveA. de luuul · ooä~ ten. de.te 
C?.11.van a6/ta.llk · · · - · · " "W:lj, moe.ten ,te:l- 
/1.e.iu, op,u.eu.w v~ -óainC!.IU,l/e/L - 
lwtg .t!U-ó neJl:4 be- 
z . /i.aat,t ~ 
d:e. Jr: men~en,, 
e.l'I ' è:t 4)1 
se'riièux WQ • eu.w 
t:11.a.c.ht men om ,de 
-óto.nd van z ze .öte)?l :te. 
We.n. h01t.en". '~ssel krantje 
van maart l983~. G 

et: Vluohtbuis O\uis · handelde vrou- 
wen), zoekt V11ijwi Wie rich geroepen 
voelt, !<.an te;l · t opne~n met 
het 1J1uchtllU1'.S nr .,_0,16/23. 90. 76 

Beo gt:oep menseit gaf on[angs een dossier uit 
ove,r het bevaUen. lioe is de bevalling geëvo 
lueerd sinds W.O. II? Wat zijn de voo1:- en 
nadelen van thuis~vBiUen? Wat i-s het belang 
van zwangerschapsbege1ei,d,ing7 ••• Dit dosaie1: 
kan U bekomen door sterting van 115 fr op re 
keningnU111Der 001-048855»--46 van Rlcker-Ik 
Blijde Inkomatstraat 115 te 3000 teuven ~t 
als vnmelding: D0SSlER. BEVM.LEN. 

·r" 1, 
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Een brief van onze burgervadea 

Zee11 Gèachte Heiren, 

,Ï'ge scl\room!le~d maar 
, 1te dat een po~itiek o 

es,s i__ef biadl lle•t mo~il •, 
. at een regelimat5.,ge o,f z 

ge Lezer ziJ·n mening neerscJ,r · 
ik Aan toch een van mijn perso 
ties op papier te zetten. 

Het was zèlfs met een bepaalde nieuws· 
gierigbe.id dat: ik het aangekondigèie l>Oste 
nummer opensloeg. Men l<a,n immers noott wee-en 
of de 5 jaar lange journalistieke ervaring 
ni.et de idee hád bijgeb-cachr dat een bijs"!:u 
ring naar nog meer voimaakthàid zich op 
dirong. Als men zich in het verzadigingsge 
bied vo.elt is het natuurlijk niet zo eenvou 
dig. 

Ook een maandblad, dat zich zelf progires 
sie.f noemt ltan misschien wel eens niet aan 
de bekoring weerstaan, mogelijk na raad•ple 
ging 'Van baar lezersbasis, al of niet dis 
creet geoxgarri saardr, het kompas \il8t' bij te 
regelen en dit alleen maar om zkh ali te 
zetten t_egen elke redactionele behouêlsge 
zindbeîd. In een "niet ve,.-t.rappe'1de d'e1119c.pa 
tie" kan dat nog. 

inz~ge van de b,l,advu~ 
aan mi 'n of 

'bee 
,sk,i 
· Di : 
,rpsei van e1t ge• l.J .. _ 

tf'ipvethaal, was van het 
fo-r,maat en van de gelijk 

e samensbelling, waarmee het veeliii 
onze Groot-Leuvense ''boulevardjou:r:cnal'istiek" 
öezoedeit. 

Eerd;er had ik heimeHjk de hoop gekoes 
terèi dat de redaktie met haar gekende objec 
tiviteit de heibel zou hebben verslagen die 
de kinderen, gesproten uit de Groot-Leuvense 
progressieve verzameling van wakkere burg~s, 
met mij hebben gemaakt betreffende her öeto 
gingsrecht. Misschien is het nog niet te 
laat. Een buigpunt kan evengoed op het .S-J s.t:e 
als op het SOste nummer gelegen zijn. 

A1h_pewe.l ik e'rvan overtuigd ben dat O de 
desbet.re/;fende î:nformati.e beslist l:îez,· 
lieze.ten heeft, voeg ik h,ier niett::emi · 
copie. van de brieE en van het antwo 
1'f5.s-scnien najlef van mij, a l.Leáz ilns 
doe.lei\. 

lik wens ij vee[ succes· 
den en iik l\oop dat uw \üa 
lèç,mst, rekening moge houd 
m<1,n•, ook in de poitiltielt1 e1'ke mense:JJ i!I ke pe.:,;,soon b 
giienze_n kan houden. Niet 
va,td.sme heeft z·ijn gelimice 

Het. boo,gachting, 

A. VANSINA 
Diastsesteenweg 71~ 
3200 Kessel-Lo (Leuven~ 

Hl'Ài .u me.t ve.e.l pte.u.eJt. äa.;t de. lte.d.aktfe. 
van He-t V.lj,le.pa.a/lii keJm.i.6 lte.e.6.t ~e.no.me.n V4/i 
heJi ,1ic./ilujve.n van bwtgemeute.11. Vall.6hta. Uea 
hle.li. .te.nmbu,.te. nog ee.;i, l.eze1t. d:.le. ueh de 
moe.Ue ge.tMoU: 0114 -u.j n beiWtlûngvi mee. .te 
du.en ltlUVL o.ani. eÁ.CÜit g van OM 5 0,1ite. iutmmeJL. 
Heit e.p.i..6.te.R. van onze. 6Wtge1t.vcti1e1t. 41, eet ~ 
Lçtvuwi ju.wu.U.J e.. Sp,lj!U.g da,t de. he.eh Van 
..4,in,q. ,~ l!·l!tt van on•ze. me.d.~e.u Ái.l,. Ve. 
bthoud. 11an z.l;jn. b!Ue.6, /le.e.~.t oM ed:te11. .te. 
&wigu.t~, ~ bulten. /i,!i;.ltlelt Of? de.. i~ 
~. op e.M biûe.6 va,n de. weJt.kg1t.t1e.p g·e.me~e.b"e 
hJd ove,,, de. b~enk~jke. bewe.~JtedenM vim 

d\ 7P~R-6eit.ogh'tg .tie, /J'cawen, .6~ é7l. : 
06 /:IJl!e.:U ;lit. In !le;:t 50i1e. :!1-11111n~ t,/(11 
,~ e.en boe/4eflf1 iwt:Ute.l pv i!A d'e. pwdte. 
~eme,,t van Red.µ,i9e.11:ho.6, mo.atc. dall/l.ove.lc. 1t1e.p,t 
om,e.: bu..ll.9ett.v11.de11. ge.en wcoltii. En. Ulit de. aan. 
dacht b'e;tite6it c.Ue on.ze. Jit!Llp,tekeAfWt. wf.jd;t, . 
aan de pvu,oon van Van:6/lna, w.We.en we :toC:h 
-'hu v.ol.gende. lwlj:t. He:t .u ~e,t onze. 6óu;t 
.u-icU.en ile heelt. tlan.4;/,na êwtge.mee.ti.t'ett. van Leu 
ven .u e,t dc.ti, b.Uh.vangeJt. M. I van de, teuve.m1e. 
poUtieJi. Po.UU.e.ke. pelUonnagu u.jn nu. 
eenmaal. de ,1ila.c.h-to66Vt.4 bij UÜi./i.te.k vM ./ia. 
me. (de.nk ma.aJL aan TV-tou.ehl). ~e.n•u.jn. 
a.6.t'Le:de.n al6 bwi.ge.meu.teJt. zou. de vooi!.Ue6de. 
van onze .te.ke.tttUVt. voon: u..jn. peMoon k.unne.n 
intomen,. 

1,1l1ou.de..li..jk u.j,i we. iue.t vai-i pl:iv1 a6 te 
.6-.ta.ppe.n van o,ize. principiële reehtlijni,gheia, 
zû,ló Met i,ta. 51 nu.m/n e/1,,6. Wl.j zijn êve,ïm;ht 
,iM pean onz·e. lvr,U.le.h op he..t ge.mee.iwefi~e..fü 
.f;n;, te .6-U:hq.en. We hebben ,1ite.w v eJt.mede.1,1- om 
vi.a. JtOqd~ tWfJ he-t pJuo[-lev.ert po-U..t.ie..ltC?Jt6 
~ dlu,_M,e,<Ue..t à bitenget"t. We he.bbe.n ~e.g.e.n 
äe:~ t.leèif./J, geprobeecd een ge6c.mdel?;li.d,e /i,)û 
,adJ_ ie ~e.lleJlt.en op he.t bel.ud. En c/a,t' bel.Mil: 
~W ISR::liJ,köaJl!t g'een g,êLiJ#:(;e.u.c;/.e anipt:&tt!.tletó 
;~ he.t !<P b~t{.itgivvi.lio~~en en b~•pa, 
tt#tg·en, oµ C?i..\"i6•e'.!1XXtle. voo1iu,e.n.&ige.n aanli0.mt . 

Oe. 1te.44k.Ü.e van Het 
O.ljl.epaaN.l 

·F.S.: Bu:te. .teze1t., ook uw blue.ve;i 06 beme.1t 
lwt9e.n u:jn ,1ite.e.cu. we.lkom om 011.o hompa.4 riog 
11!:lit blj .te. dwt.e.n. () 

De public-relations van Sprockeels (2) 

te ouaei:s' d c.ei: ge1.egen- 
11es . f ). \.ei ceei: 
van nai::<: ge g:boo,..te: en sc.e.v\.ge 

. an de b,l:1.Jde. 1.· e"e \(.1.el.ne e _e\.e.n en ee:n 
ne'l.d v Ut wens uw ~ 1eemtoos opgT;Q 

.• d een t>"0 st. ,. en. a1.- et-ondhe,). • à,-i. 1!,~ coe.1<om \.\<. ten ..,,,,ug 
~-et voo'l:51>oe l!Wede:I: we~s 
1,e "Joo:i: de 

~ ei hetste~• s~~o0~iLp oe,te ,:oeS " .,. çieo ·" nepèn . 
-i;e-,;,s t~ ~~ ·nwqot:d-:1;ge,: 
·"o).\<SVe,:te1!,e 
,v \,05 

• tse ves,t · o.es N 
3000 1,;EUVE 

Leuven, 14-12-82 

Zeer geachte heer Sprockeels, 
Onlangs ontvingen we van U felicita tî"s bij 
de geboorte van onze tweede zoon Klaas. En 
dit ondanks het feit dat 1n,j U daarvan niet 
op de hoogte hadden gebracht. Oat doet rui 
d!<nken •.. 
Bij ae geboo~te van onze eerste zoón ont 
ving~n wij even.eens Uw felicitaties. 
Maar enige maanden nadien ook een schrijven 

eeds een dienst haa bewezë.n in 
s,tandi.gheden en dat U nu een 
"'iroeg. met he~ oog._ op de, kome:nde 

·n . r 

_ eeq d iens,ten b'e'<,!e-zen \ilel."den 
elke dtenst een ~ederdienst 

Vl!.aagt 
3~ omdat uw policieke kleur de mijne nli.eê is. 

geg,;oet. A.L. 0 

:._~;;!"";A~~,f\~\J,""'.1!.'!i.'.:-.=Ar,_~~~ 

De makken 

De einde1oze raadsvergadering van 21 februari 
was een illustratie van wat raadslid Van 
ltterbeek tijdens de verkiezingscarnp11gne 
sehreef in zijn ve,haal Ve IOl.oong~e.: 
"De raad'Scleden van de mee1:derheid vinden fieu 
niet zo Leuk om naar d·e gemeenteraad• te ga'an 
z}l;j weten vooraf wat eir op de dagorde komè ' 
alle& is v~oraf besl~st in de pa~ttjbur~au; 
!On tija•ens d·e zl.uHng mogen ze amper hun mond, 
9:t>en doeq", Va•n(lti de m11erderheid:sbanken k,watq 
tijdens deze zitting ni.et zovBe~ !l'lhó:d. kl- 

ieen Bob:ets ('CV•J,l~ h'ad1_ b!l.ij~bsirt sp,e,e'iaJ(~ p~7- 
m-iss·,iJe om ,b:iJj 1heC b·egil,n :11sn, de ~er,gadelt"iJing _in· 
een -e.J:lentang 'betoog en T'et ?-Yn•~lfC~'e, sa,:ircas 
tisc-be humor'istisohe; S!l.mpiLJ.St!l.sefie en ande:i;e 
-is,ti:sdbe fü,ase.n te pJ;"otes teJ:en ·tegen de, al 
te veelvuldige en 1an~dradige, ,gepaste en on 
.gepaste tussenkomsten van ~e Aga'l.ev--fra:ktie 
tijdens de vorige vergaderi.rr~. De echte MaWi:e 
zei in uw interview (M~ de. Ma.kke. wolliit he:t 
ancfeJ!:,6 DB Jaargang 5, nulllJller 9): "Als i,R 
met bep1 aalde punten niet akkoo1:d ga, dan mag 

d t .k t '' er gebeuren wat wil, maar a?.s em i e.gen. 
We meten dus aannemen dat hiJ en de andere 
makken het volmondig eens zijn met de be 
lastin~sverhogingen en de intrek~ing van be~ 
~oelagingen die op deze vergadering op ~e. 
dago,rde stonden en met de door d-e oppos,1.tie 
aangeJ<J!aagde en weinig gangbare werkwij'ze 0,111 

verhoogde belastingen te ste~en nog yóó~ dat 
ae gemeenteraad via de begrot:img ke?rus kön 
nemen van de nood,zaak en de bestemm:Lng v:an 
de>ze bglastingen. Het be'l,eid wordt duid~lijk, 
n~et in de gemeenteraad gevoerd en ~p ijie ma 
nier, ofo.et zes jaar zete1en in d'eze raad' !l.n. 
d:e,i:-daad een ajkke bedoening ,d.Jn. 

bij de ontwerper op aan te dJ:ingen om nog 
eens uit te kijken naar mogelijke verbete 
ringen. 

J.'V. 0 

( vvr.volg van, p. 3) 

Het Dijlepaard haakt af 
!ntussen was het over lilin en werd de zitting 
es orst om de raads,l!eden toe te laten even 

en ~e stirekken en andere behoeften te 
nog 25 af te hand'e1en punten efi 
de '1e,rzekering van Spto,ckéels 
1 to,t de fin4sh de 1J:á;gJ')rd·e zou 
de ,za'a')( er natluui:7~.ri,j'k hope- 
w vers 
ar een , 
r • . . , ,de,rgehj 
ka.cÎ} men zich' na,tu , - 
rent de ope,nbaa1:hei;èl 

. _ .rgaderingen. Kan ,me:n 
verwacncen cl.at hili tot drie of vie1: 

n Ae morg,~n de wachç optre~t in de 
zaal ais bij bv. de bespreking ove.1! de 

verbeteringswerken aan ~e Rolsbeekse- en 
Wil,selsesteenweg wi! bijwonen? Ket lange. 
aa!'slepen van de vergaderingen, is zel<er niet: 
,alleen te -wijt.en aan overdreven tussenkom- 
sten vanweg!' de oppositie q>aar ook aan ae 
v aste, soms zelfs beledigende on- 

n van de dienstdoende voorzitter. 
Vansina kom a.u.b. spoedig te 
e bron vernamen we dat de dag~ 
ft volledig we.~d afge~erkn en 
erden goedgekeurd, Enkele 
a~ht.en zel!s nog de moèd op 
~telllen, terwij1 daa»na nog de 

1ang volgde. De 2ittpenningen 
nwoordig zuur v:erd'iena, 0 

g:oe.d. g • e:Jl,J. , .te zi.jn 06 
-t.~ Wêll, /à: d<.tn d~ze. .6>t:itedk 
lie:t ap n , , e,,t Vi.Ji.e.paiiJr.d 
/Cl:,~, 115 .te. 3!01/0 ke.u.v.é.n. 

.......................... ........................ 
••••••••••• ♦ •••••••••••• 

:,~ me.e.we.Jthe.n ruui 11& 
V.i.j l.e.paalld 

o~ een p,Loe.6a.bonneme.n,t 
op He.t V.i.j.tq,aaJuJ. 2 M.6 

otl.lU e.e.n j aa.ita.bonnem.eJlt' 
250 611. • .te. 6.tO/tte.n op 
/te,t IV!.. 001-0596401-2.,f, 

- - 

• 


