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EEN SNEL TEMPO 
19 SEPTEMBER 1983 

Slechts 34 agendapunten, waarvan 13 politieverordeningen p~us 
enkele rnot ies en vr e g e n . Een v1:1J lichte agenda, de vakantie 
loopt blijkb~ar nog wat uit ton midden september. 

Van Itterbeek (VU) is blijkbaar al 
lang teeug van vakantie (misschien 
omd,at het poëz;i.ef(!.s tival voor de 
deur staat), want hi,l heet zich vas t 
in het punt over de wijziging van 
de naam Kortenpad in Albert De 
.Jo n g h e s r r a a a . Rij betreurde da.t. hier 
~ec advies van de KQltuurraad n~et 
was opgevolgd. De ~ut:gemeestcr repli 
keerdc hierbij dat de verandering 
van de naamgeving van een straat niet 
zo'n eenvoudige zaak is. Vorschillende 
instanties hebbe~ hun zeg. De Konink 
lijke Kommissie van Advies voor 
plaacsnaamgevinl bad eerder de naam 
van Atb&A~ UJ Jongh1wa4a~dc afge~ezen. 
Het stadsbwst~u. ~nderviridt ook heel 
wat moellijkhe~~n om burgemeester 
Smec~ zijn plaacs te geven. Een ver 
andering van naam zou enerzij~s ~e 
veel veranderen met alle vergissingen 
van dien en anderzijds is er in 
Leuven te weinig nieuwbou~ om een 
straat toet~ kennen die overeenkomt 
met de status van burgemeester. Mis 
schien kan burgemeestet: Vansina nu 
al een procedure inzetten om een 
straatnaam te ~e-erveren voor ~ann~er 
,,ij met pensioen g a a-t . 

Komkommertijd 
De volgende 13 politieverordeningen 
werden zonder slag of stoot goedge 
keurd. Het is dus duidelijk komkom 
met:tijd in de politiek, ook voor de 
biologische ko mk omme r s want Pol Rodts 
(At,) kwam weer op de proppen met 
een vraag naar het waarom van een 
beperkce aan~esteding voor laborato 
riuimeubitair voor de ee~waren- en 
l,ygiënekontrolre. lfet .i11,twoo11d lpg 
voor de hand, óm'<fat er slech~~ een 
beper~t aantal fabrikanten ZlJn en 
met dit ancwooad rtam Pol,Rodts vrede, 
maar liet eens te mèer zijn pr~test 
horen tegen beperkte aanbeeted1nge~: 
Op zichzelf natuurlijk een belang7iJk punt maar de ta1ctielt mist toch du1~e 
lijk zijn doel. Ondertussen waren_~e 
bij punt 20 beland : de ~e~tau4at~e 
vart liet /io•f..tege Van Vate. Liberc (SPE) 
vroá8 o! de Leuvenaars later ook toe 
gang zouden heb,ben tot het k.oll~g.e 
vermits zij fin•ncieei toch v~oi een 

.. k de·e.l tusse.nlqrnmen 1.11 de belangr~J · , • 
res,tauratiekosten. Deze sub~1d1es_ 
zijn wel verplicht, maar de.~urge 

ester vond het toch rcdel1Jk om 
::n de univer~ite~t, de eigenaar, te 

de cuin open te stellen om vragen om h bb 
aldus een groene doorgang te c en 

de Naamsestraat naar de Schapen 
:~~aat. De univer-siteit wil het Kol- - 
lege Van Dale ombouwen tot snudenten 
woningen. 

wevkcn in eig,efi beheer'? 
Bij punt 23 - ~nfle•ho~d v~n wegen en 
trottoirs - v-r oe g Van Me1 laei,t. (SPE) 
of men onderzocht had of l•~t niet 
mogelijk was om dit zelf uit ne voe 
ron hot ging hier toch om een bedrag 
van'23 miljoen. S~rockcela (PVV) ant- 

rdde dan deae mogelijkheid ~Eee(s 
=~~ndig onde•zocht- wor-d (met de gron- 

digheid die voor Sprock~el! spreek 
~oordelijk is) en dat dit 1n de no 
tulen van het kollege dikwijls ver 
meld scond, wat prompt door Van Mel 
laert werd tegengesproken. Als voor- 
beelden gaf de schepen de Wakkerzeelse 

· de b e gr a a f'p l a a t s .. Bovendien 

kwàmen de ,.,,r'ken t-e n goede aan plaat 
selijke aannemers die tOch ook voor. 
cewe~kstelling zorgeb en hét bovendien 
go•dkoper doen. D~ç kon er bij Pol 
Rodts niet in : een a~nnemer heeft 
toch de bedoeling winst te maken.en 
coch kan hij het goedkoper dan de 
stadsdiensten. Antwoord va~ Sprock~~ls 
'Me.nell.,'t Rcd.t&, dat U cla:t ~-<.11..t beg·u.Jp.t, 
dat l4 nor.ma~i'. Of het liberale on 
fatsoen weer eens op ~ijn best. Van 
Melleert waarschuw~e er nog_voor.om 
de aansluiting van riolen n1ec ~lt 
h•nden te geven1 want het zou niet de 
eerste keer zijn dat een aanna~er de 
i;hflerin-g zwaar be·sc<hadigt. Oe oppo 
sitie kreeg de verzekering dat men 
telkens zou onderzoeken of de we~ken 
niet in eigen beheer- konden uitgevoerd 
worden. Binnenkort g a.a t, er een ü e r de 
Arbeidscircuit van scart om de scads 
gebouwen te onderhouden. Punt 27 han 
delde over het vellen van 95 dode 
bomen. Guido De Paepe (VU) vroeg naar 
de oorzaak van hef afsterven van deze 
bomen. 85 van de 95 bomen waren olmen 
die door de gekende olmenziektc !an 
getast waren. Bru~aicn·ckx (CVP) wist 
ook Ce vcrtolle~ dat in de Abdijlaan 
een aan t n L bomen ges t-o r v-e n Wil r e.n , De 
oorzaak zou hier een of and~re zwam 
gewoe,st zijn. Het g-e-b e u r c n r c t zo 
dikwijls dat we met lof kunnen ■pre 
ken over de maatregelen van het ko~ 
lege, maar bij punt 2& kunnen we niet 
anders dan positieve k~~tiek ~even. 
Het b e t r e f t; hier d': VIL<.J./>,tet.t~,)9 _van 
beLa•tlng voo4 a6g,6te van_adm<.~,AtAa 
,tle.ve ~~ikken aan al dan niet u1tke 
ringsgerochtig.de we':kloze11, PU af ge- 
s t u'd eàrdon, Lu a t s·t eJ aars s tudcn,t en, .. 
Qok da o pp o s I u iie V'.'erhe\Jgd,o zi.ch over 
daze bosl~s~în,g. De bu,rgemeQstor ant 
woordde Luik on l e k (lat bet l~ouo,s~P- 
gaede vooJi.4,te.R.te,lt g.r a a.g i':4l"i.-nC, Oe - 
o v.e r i g c agendapunten, l&n-1,nl('l!n, goed 
keuring Derde Arbeidsci~cuit vooc de 
kinderkribbe, .. werden ook in édn 
adem goedgekeurd. 

2 

Rakettenkwestie 
De agendapunten v-an het kollege ~erden 
dus in een snel tempo afgew~rkt, op 
de agenda sconden nog ankel~ punten 
die door de opposicie waren toegevoegd. 
~en motie over het doden van spr~eu~ 
wen (Ag.), de kommissie voo1;_ hec b u i.s> 
houdelijk reglement (SPE), f1etsr~k~ 
ken an <s c a Ll Ln g.e n (A_g.), een p e e i t r s 
voor universele amnestie (SPE),.~n 
derhoudswerken in de Glasblazeri~- 
straac (Ag.), de oosce:ijke omleid~ng 
{VU) en een mocie over kernbewapening 
(Ag.). Agalev verheugde zich over . 
de positieve reaktiê op àe alt~rnacL;ve 
mogelijkheid om de spreeuwen v1~_eleK 
cronischo geluièmak~rs te verdr1Jven. 
~eorges Anthoon (SPE), inoi~ne~ van 
he.t aiiendapunt over de k0-ra.mJ.ss1e v~or 
h.e t huishoudelijk regle:nent, had z Lc h 
La't e u v e r r a s s e n do-o r de snelheid van 
het afhandelDn ~an de agendapunten 
en wa~ nog niet aanwezig zodat hec 
punt 1Jicgest:eld w e.r-d . Ag,alev stelde 
dat ec over de fietsrekken heel wat 
princicpsbesluiten genomen zijn maar 
eat de uitvoering g~ondig mank loopt. 
In !981 werd slechts 60.477 frank 
uitgegeven op een budget van 5?0-?0? 
frank. Agalev v~oeg dat men princ1.pteel 
van meet af aan 1 op 10 parkeerplaatsen 
als fiecsscalling zou inrichten. De 
burgemeester stelde dat men op deze 
b,eho,eftc z o maa r geen Bt:Ocenten kan 
plakken. Aan het stalion beefc men 
een inspanning gedaan om fiet$re~ken 
ce plaacsen, maar de meest afgelegen 
fietsstallingen worden praktisch niet 
gebruikt. De SPE vroeg om een petitie 
te oodeTtekenen over de universel~ 
amnestie voor alle g~wecensgevangenen. 
Het woord amne~~Á.e deed bij Vandezande 
(VO) direkt de vraag oprijzen voot: 
amnestie voor de sl2chcoffers van de 
repressie na de tweede wereldoorlog. 
Op de vraag naar de bnderhouds~erken 
van de huizen in de Glla.!!b.laze4-<.j,1,.t11.a.a.t, 
eigendom van de ~tad, verze~erde scbe 
pen Massa:i;t (Sl''E') dat deze v e.r k e n nog 
-vo o r de w Lu t.e r uit:.gevoe,rd zouden wor 
den. Zij waren beloofd in februari. 
De motie van de VU tegen he.t dco11.- 
t,'tek.k e1t van de ool>.tee.f..ij ke Omte i..düig 
(van De Mol naar de Dièstsesteenweg) 
lokte een lange repliek ·uit van de 
burgemeester die ee~ vurig pleidooi 
hield voor hec doot:trekken van de 
omleiding Grammaire~ne Mol. Ondertus 
sen was Georges Anthoon in de gemeen 
te~aad gearrivee,d om ~ijn v~aag over 
4e kommiesin voor het huishoudelijk 
reglement ~e stelle-n. De ~urg~m•esne~ 
be Lo o f d a ,;lat deze kommàsssi:e terug z'óu 
s,am·enkomen. Het zwaar,tê!punt van d~ 

·av-ond werd e e,n deba,t ave,t de Aake;t;te.n 
k1~u.t,i.e. De oppositie be-nadrukte het 
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WAT EEN KOIBAAS 
LIJDEN KAN 
OM VAN DE STUDENTEN TE ZWIJGEN 

17 juni half ne-g e n 's avonds - Ergens in de Mechelsestra·at 
zit ~rieke, een nichtje van het Dijlepaard, i.n.g e s p a n n e n te blokken. 
een tas koude koffie, een half opgerookte sigaret en een bureau - 
lamp ~ijn_haar ~nig gezelschap tot de kotbaas opdaagt. In z1Jn 
ge~•~1kel1jke dareRte ätijl deelt hij mee dat de huurprijs van de 
k~·~ei;s per 1 o'k-ë o b e-r m at 6 % o.p s Laà.t, en dat hij g e n o o d z-a'a k t is een 
bJ.Jkomende_lO.QO'O Fr. te vragen voor- onkosten. De b r a a d i n s p e'k t i.e 
heeft hem immers sterk op kosten gejaagd en het is niet meer dan 
logiscb dat de studenten daarin bijdragen. Verbouwereerd en ver 
ontwaardigd blijft Mieke achter. Morgen eerst examen doen en dan 
in al 1 ei· ij 1 lto'n k,e 1 Dij 1 e-p aard raadplegen 
De p-r-o b-Le me.n van Mieke wa.re n het Dij Lep a a rd niet on b e'k.en d . A,t:r- 
k e Ls en ,pamfle'tten van de ASR (Algemene Stude.n.tenRaad) hadden reeds 
zijn aandacht gevestigd 9P een aantal huurmoeilijkheden. Een ge 
sprek met Jan Bauwens, direkteur, en Jos De Winter verantwoorde 
lijke voor juridische problemen, maakte êên en and:r toch wat dui 
delijker. 

Huurprijsverhogmg : pro en contra 

Op 29 april ll. besliste de Raad 
voor studentenvoorzieningen om de 
huu r pr i j a e n van de u.n-i.ve.MLta.lr..e. 
rè's.j,den,ttes 11e;r I oktober van vol 
g,~p'd aäa'd,emie5,,a,à'r t e verho'g'en .met 
~ %. Dit bete~ent konkreet dat ie 
dereen die daar woont 8S tot 172 Fr. 
per maand meer zal moeten beta~en, 
afhankelijk van het inkomen v.a n thuis. 
De studenten achten deze verbogingcn 
overbodig, daa~ in het kalenderjaar 
'82 alle uniN,ersi:ttaire ped•a' s 2 ,3 
miljoen meer h,e•b~en opge,bracht dan 
lfl!t ze uiteim1eli}k kosten (,s,taats 
subsidies ingerekend). (Zie tabel) 
De· meerderheid van proffen e11. perso 
neel vindt echter dat men beter kan 
an~iciperen op mogelijke wijzigingen 
i'n de su,bsHliektiter~a van d-e r c ge> 
rit,:,g. Meo wil .ve.,rmij-den d,aètt •H hal 
v·e•rwege het alqidemiejaai; een n i j p e nd 
geLd c e ko rt k o m c . 
Er is meer. Wettelijk gezien heeft 
de KU.Leuven recht op subsidies voor 
4-000 universitaire kamer& (afha~kelijk 
van het aantal kotscudenten~. Ln 
realiteit zijn er slechts 2S00 derge- 
1ijkt, kamers aa,nwezi-g, D,ai! zij,n er 
1500 minder Ban toegelaten is. ASR 
vraagt reeds jaren dac de Universi 
t~~t die 1500 kamers zou bijkreëren 
om een grote~e gToep studenten tn 
goedkope huisvesting te.kunnen ~oor 
z~en. Daar het aanbod in de priv6- 
8,e~ior vo ä g-e.n s d.e. uni:Versit.eit momen 
re.el aan de -vDaag vo~doee ~,n do stud1el'.) 
t.enpopulatie in de t o e k o m a't niet noe 
menswaardig zal, aangroe.Len (ge.boortc 
daling - Numerus Glausus ), wordt op 

d;i.t voorstel niet ing·egaan. Meit mag 
h.i e r b i j niet vergeten -d a c de hu u r pr i j+ 
zen Ln de privl,cktor meestal hoger 
liggen en qua verhogingen gelijke tred 
gehouden wordt met de universitaire 
residenties. De kotbazen zijn wel on 
dcrworpe~ aan de jaarlijkse 6 % hqur 
P,rij $ r e g.eL; maar met de o'nkos t e n (wa 
ter, gas, elektrioiteic,, .. ) wor d e 
ge·en rekening sehouden. Sommige v~r 
huurders slaan hier dan. ook de n.odi.ge. 
winst uit. Studenten die bet gevoel 
hebben dat er met de onkosten geknoeid 
wordt, kunnen klacht indienen bij ~e 
Huisvesci.ngsdieast. Deze kan de ver 
hu u.r d'e r ertoe ve·rplichten zijn o n.kos û.e n 
ce b ew i.jze n . IJe vrees b•estaat dlat 
heel w·at s-r ud.e n.t e-n bered:d zijn bepaal 
de onkosten in het zwart te betalen., 
-waardoor de kontrole o nme g e.Li.j k word~. 
De gegevens op bet door de Universi 
teit verplichte kontrakt, stroken 
immers helèmaal n i e c mee·r met de w e.r> 
ie Hj k h e-i•d. · To c,h is êl•e. h,o,ud 1 ng .v an 
dt<i ~tud,en·ten begrijpe'Lijk als' je ·be, 
denkt dat een andere kamer vinden hLet 
zo gemakkelijk is. Leu.ven heeft immer-s 
geen kot teveel. 

KAMl:R 
Tl 

HaJJU~ 

In een dergelijke sicuacie du~v!n we 
te becwij~elen dat de door ASR ~nge 
richte akties sukses zullen kennen. 
De geplande be c a a l staking b ij vo~:b.e.eld 
(h e c nie.t b a e a Le n van. de h u u r p z Lj s v e r+ 
hoging ~o~r universitaire re1iden~i•s) 
zal al z e ke r mee t w-e e m-0eilijkhéden 
te kampen hebben. De sc ud e n c e o dia 
een kamer in eon universitaire re~~ 
deacie bemachtigd hebben, zullen waar 
schijnlijk niet de kans willen lap~~ 
eruit g•zec te wor9en. Bovendien is 
het twijfelachtig of zij op de $oli 
dariteit zullen kunnen rekénen van die 
studenten die heel wat hogere huurprii: 
zen moeten betelen in privé-studenten 
huizen. 
Volgens ons denkt ASR ce utopisch. 
Dat uit zich ook in hun streven naar 
goedkope. huiavèsting voór alle ~tuden 
L1n, ongeacht l1un financiilé situatie. 
E<rn meer haalbaar a Lt-e r n a t Le f .z o u 
l<unnen zijn dat de H.ni,;ves tings.die.ns c 
v e r a n t co o r d c Ld j k ~or.dt vo o r de ver- 
de1 inp, van nlle kr.te.n en er zorg voor 
draagt dac de go@dkope. kam.ars naar de 
mi n s t b e go e d e 8 uu d-e rrt e n gaan. •Ol!J te 
v o o r koraem dat <,\µze l,a,atsten zich dan 
mucten tevred~n scel~en met de slecht 
SL<' kamers, is het no.odzakelijk d a r 
alle verhuurde ka:ners aan een mi"ni 
male r eg'Le me n c er i ng v,ol'doen. 

Brandveiligheid en hygiëne 
in studentenkamers 
Aanleunend bij het vorig besluit, 
kunnen ~e jullie verzekeren dat er 
een d e.g e Li j k a regleme;yitering b as t a-a t , 
Zo is Lell'ven de eer st-,e stad in België 
mnt eeh reglement voor kamerverhuur. 
Enkel Kortrijk en Geel zijn gevolgd 
en hebben hetzelfde model overgenomen. 
De kans is groot dar het Ministerie 
van Binnenlandse Za·ken een Konink 
l~jk Besuic gaat uitvaardigen da~ 
ditzelfde reglement nationaijl m.a;akt. 
Het is eigenlijk alle'maa1 begón,n'en 
in de ja-ren zestig, t.o,en de kritiek 
op de onveiligheid van studeaten.ka 
mers.~ijn hoogtepunt bereikte. 9it 
talriJke kontroles van de Huisves 
tingsdie.nst bleek dat de toestan.à, in. 
de meeste "koten" prakotisch k a t ás t r o+ 
faal w,11s • Door 1'B-t verspreid-en v.an. 
allerhande folde.rs wertlen de n.uisba 
zen ertoe aangespoord om ve~bet~Ein 
gen aan 7e brengen. Zonder veeL suk 
ses over1~ens, want men was er niet 
toe verplicht. Toen er echter enkele 
~r?te ~randen uitbraken, o.a. bij 
Ihiry in de Mechels~straat, was de 
n1aa,_i; -v,ol ... Huis'i.es,t;,i:.ll,g d-ro n g aan o>p 
een d-~,ge l. LJ k e 11 S hl,i,:!'ce'nd reg l em.en t. 
De BraRd'Weer de St 'd 1, • . . . • e e lJke Diensten, 
de, H-u1.~vest1ngsdi.en,sc ·en de Veili - 
r,e1dsd1enst van de K u L .• g . . euven gingen. 

El GENAAR,S AANTAL PRIJS: 8Z-S3 P~IJS ~i!,~NêR$ 8'3-84 
'El r iv,á•- eJ. ge na,n rs 8.500 gem. J. 2'00 fr. 3. S0'0 gem. fr. P ri vli--p,e da's van 3.000 fr. (met ontbijt) 1icbte toE 6.500 fr. (vol ver-ho- 

pension) hoging 
Unive11site.Lt 2,500 van l.700 fr. 

s.ot 3.440 Er; van 1. 785 fr. 
na a•r,g.e 1 a-n g h et i j\'lt•o'm•e n ta•t 3.612 h; 

OemeensC'11aps 
huizen 1. 000 

12.000 
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Omda..t dei 4tud e.n.te,n h,e..t nA.e.t e.e,M 'l.i:.if ii m•e.:t 
de v•e;!i.hog,i:.ng, vam d,e: huuJtpli.ij:1; -l11 u.n.lve,.,,.- 
4.l.ta..lJte. 1tui.de.nt-i.u ( op de. 60.to 14 , he.:t 
lle.,i,,1,juce.11.tJi.um e.n C<fiilm-ltto T01t1tul kon 
digd,e. de. Alg e.me.ne. S.tud•e.tt.te.Ma.ad u.n 
b,e..ta.a.l4 :t·a,lv,i,1:tg a. 6 . 

rond de tafel zitten. Het overleg 
werd gedomineerd door één belangrijk 
geschil : waar de brandweer opteerde 
voor maximale vailigheid, zag de huis 
vostingsdicnstt mear heil in een aantal 
elementaire regels die zonder veel 
moeilijkheden overal konden opgevolgd 
worden. Uiteindelijk werd een kom~ro 
mis uitgewerkt dat1 voJgena de huis 
v,.esting,sdi.enstt, n o g vrij Hreu11 :is. 
In oktober '74 werd dit reglement 
goedgekeurd. Men maakte echter weer 
dezelfde fout. Door geen sanktiesys 
teem te voorzien, werd•n ook deze 
bepalingen ni•• nageleefd. Aan die 
tekortkoming werd in ~976 verholpen. 
Door een permanent personeelstekort 
bij de brandweer, is me n pas vorig 
jaar mee groats~heepse kontroles van 
scarc kunnen gaan. Vee~ticn brandweer 
offièiercn v erd e'n speci,aal voor deze 
job •angesteld. ln volgorde van groot 
te worden alLe a t u d e'u trê n hu La a n grondig 
nagekeken. Onmiddellijk regcnó~ het 
klachten en protesten wan Merhuurders 
di~ ttot grote uitgaven ged~ongen wer 
den. Om Le vermijden dat al deze meer 
kosten direkt op de rug, van de studen 
ten zouden afgeschove·n worden of dat 
een aantal st.û.dentenkamers van de 
marka zouden Merdwijnenm bouwdw het 
schepenkollege een ~ijzondere clausule 
in: mies het in orde brengen van een 
aantal basisaanpassingen, kan de uit 
voering van de v e r b e t e-ri.n g e.n g a.s-p r e i.d 
worden over ·een il.a•nge,rfé p11,riod,e_. Bo 
ven~len kunnen de v~rhuurders ee~ 
beroep doen op een voorlichtingsdienst 
(Huisvestingsdienst, Jan Stasstraat 12 
tel. 016-234921), die informatie ?eeft 
over de beste e.n vc o r d e Li.gs t e mi,nie,r 
om kam·e:rs in 1rn.gcl te b,rengem. ~e 
kontroles van de brand~eer brachten 
aan het licht dat heel wat studenten 
kamers reeds in een betere toestand 
verkeerden dan in dè jaren zestig, , 
Het ver cr e'k v~ da Wal!ln naai; Louw a kn 
La-Neu•e is hier de belangrijkste 
oorzaak van. Leuven kende toen een 
enorm overschot aan kamers. De slecht 
ste verdwenen uit de ma·rkt en de ver 
huurders tra~htten door ailerlei ver- 

rr~~ ... , 
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beteri~gen 'hun kameM' a~n de man te 
brengen. Vooral op vlak van sanitai~ 
en c e n.t r a La verwarming werden bijzon 
dere Js.ns,pannisnge·n gedaan. ~J.omentee.l 
is de toestand ,;.a,n de ele'ktriscbé 
leidin·gen - vooral door overbelas- 
ting - ~én van de belangrijkste risi 
kofakt-èren. 

KonfliJ.den 
!let zal inmiddels wel duideliJk n . .j n 
dat de kamerv~rhuur een goede vo?. 
dingshodem vormt voor allerlei wrij 
vihgen en moeil'ij-khedcr,. Dag,,lijks 
komen er op de Huisvestingsdienst een 
twintigtal klachten binn~h. De me~sre 
konflikten ontstaan tussen atuden~en 
en vet'huurders. Hee loopt di)rni;il,s 
mis rond de betai-irrg vacn e e n waar·bai,g, 
de werR:img van d'e. verwarming, de ver 
borgen gebreken, het geknoei met on 
kosten ~n hec rechc op verblijf tij 
dens de tweede ~ittijd. Brhnen de~e 
konfliktsituatie• neémi de, Hui1ve~ 
ting.s,d'i'enst een b·emlddelende p c s Lt i a 
in. Mei gaat na wat da juridische 
kontekst is en tracht een goede op 
lossing te vinden voor beide partijen. 
Lukt clit niet, dan wordt ·,d,e zaals; d1),0•1; 
v,erwez.e•Ii n,aa11 de vredeJïec·htre,r. Zov·er 
komt het meestal niet, ook al ~oet 
Huisvescing stee<!,s twee aspecten voor 
ogen houden : enerzijds komt het ·erop 
nan de verhuurders in de -arke te 
houden en anderzijds Ststat de bescllê>r 
ming wan de s t ude n.c e.n ce.1Hraa1. Oo'k 
v e r huu r dre r s die problemen hebben m.ec 
de stadsdiensten, kunnen ee-n b e z o ep 
doen o-p de Huisve·scingsdie:nst, die 
d.a n e"e·nee,ns z,at tJCa-chten te, ,bemiddte. 
len. 

Gemeenschapshuizen : 
een probleem apruït 
Hee hu-r en van huu a e n ~a-p,partemente,n, 
studio's) valt grotendeels buiten d-e 
bevoeg-d,heid van de Huisvestingsdienst. 
Hun terrein beperkt zich voornamelijk 
tot de k.am e r v e-r hn.u.r en eok het ,e,gie 
ment U1za,ke veilîg,he~d, en 11ygiëne is 
enkel o,j> kamers. e c ep s e baa r . Studenten 
die ve or een s n der e woon.formule kie 
zen, zijn dus volledig op zichzelf 
aan$ewezen. Zij kunnen w~l. advies 
.krtj,ge,n ovo.11 k·on,trak;.0,11, crn!<,,oste,n, 
boe~houding enz. m•ar voor !\et overige 
wordt deze woonvorm nog maar weinig 
gckontroleerd of gereglementeerd. Een 
bijkomende moeilijkhoid is dat de 
id e.e log ie ae h ter de gome ens c·h•a ps hui ze,n 
e, op acl\tcru:Lt s.C'l1~j'nt te gaa11 : de 
Hul,voatingad,iena.t meldt meer on mecer 
studenten-hoofdhuurder• die kotbaasje 
gaan spelen en flinke muon durven 
slaan uit de ondeTverhurlng, Problemen 
binnpn &e 11o~p ~unnon dan natuurlijk 
niot uitblijven, Voorlopig kan Nuis· 
veating hier weinig aan doen. Opletnen 
geblazen! 

P,S, Hiek• ie intuaeen getr,ou~d en 
woont ib een prachtig dakapparte~ent,a 

De lege kas van het OCMW 
met zijn groot patdmonium 

De heer Desmet, geîntervieq<l door hec 
D.ij lepaara (Pris-se geluiden bij het 
OCMW, OP nr 7, seBtember 8.3) ziet 
g e e.n oplo·ssing voor de finaneiiile pro 
blemen v a.n het OCMW in het v e r k e p en 
van het patrimonium. Dergelijke v~r 
koop, ze.g-c hij, is maar ees lapmiddel 
voor korte termijn, en als ie binnen 
enkele ja2en vour dezelfde toestand 
s t a-a c, neb je n i.e.c s meer om ce verko 
pen. Het appeltje voor de dorst dus 
altijd maar goed bewaren, zelfs al 
heb je nog zo'n dorsc. Net lijkt mij 
tacb wat.simplistisch, Neo hoeft 
immers niet alles t• verkopen en bo 
vendien hoeft men de opbrengst van de 
veTkoop niet eens op te eten. Het 
pa.crimonittm. van he.c OCMW bestaat toch, 
çaar het schijnt, 9oor een aanzienlijk 
!lee! uit landbouwgronden, die aan 
huurgeld~n wel niet zoveel zullen op 
leveren. Bij verkoop ervan zouden 
v~liswaar in deze krisistijd ook geen 
reer h o g e pr:i,j z e n kunnen be~omen wor 
den, maar wellicht ~ou toch een niet 
onaardig Rapicaaltje kunnen gevormd 
worden dat, goed belegd - denk ee~s 
aan de huidige rentevoeten - behoor~ 
li.jk moet r-e n d e r.en . Natuurlijk zijn 
..Eiiis'se ~etui den n o dLg , ma arr 'modern 
beheer h~lpt misschi~n ook. 

J.V., Kessel-Lo~ 

Een ongewoon transport 

il in s d a gn aeri.d d ag 
iets over halfdrie 

jonge rijkswachters 
die anders werkloos zou.den 2.ijn 

,konttole,r-en wat l5é'w,eegt 
o'p de leu:venso grote markt 
de vi.nger aan de trekker 
bij klaarlichte dag 

mijn driejarige dochter 
vrolijk 'Zin,g,end a·ch,terop d;e Ueta 
verstomt enige sekonden 
haar open mond 
een halve meter verwijderd 
van de $~alen mitrailetteloop 

(is hier apr.oer aa'Il de hand ? 
belaagt gepeupel het paleis? 
helaas niet, moet ik wel zeggen) 

alva en zijn klerken 
innen bes,ch.aafd -d• tiende pe11nins, 
e,n 0111 deze b-.aohet11-n bilj,ett&n 
te tranaporteren 
geldt dood.gewoon 
de staat van beleg 
rond de nationale bank 
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EEN ,GESPREK MET MARCEL PEETERS 

EEN NIEUW BOEK OVER 
OUD LE N 

\ 
Na.a r aanleiding van het ij n e n v-a n het boek 'G,i.dó v o.o n: Ou.d- 
Ltuvan' gingen wed r~e1 Peeters, de h~ogste ambtenaar van 
d e s t ad L e-u v e-n , i n t ai e e 1 P e e t e r s i s Ei t a d s a r c h i v-a r i s en 
zijn dienst i~ 0~ d erdieping ~an het stadhuis gehuisves!. 
Hi•r worde de gas~h' Le~ven bewaard en herleeft~• OQk als 
d e ar c h i va r i s v e r t e , . . n, a r e h i e f en d e s t a d L e-u v en . 

VP : Wo..t een .&.ta;peli> po.pieJt, zeg! I,1,. 
d,l.t nu he,t; o.1t.clt.i.eó vo.n Leuven ? 

MP : Ja, wie iets over het arch~ef 
van Leuven gehoord heeft en dan hie~ 
boven komt, dan is dat meestal een 
anti-climax. Archivarissen uit Neder 
landJbijvoorbeeld s' Hertogenbosch, 
kennen de inhoud van het archief via 
de katalogus en als ze hier op de 
zolder komen valt hun mond o~en van 
verbazing. Wij hebben hier één van de 
rijkste archieven van heel het land 
maar we zijn het slechtst gehuisvest. 
Kijk naar steden zoals Antwerpen, 
Hasselt, daar ligt er tapijt in het 
archief. Ik vraag geen tapijt in het 
archief, maar al zeven jaar dring ik 
aan op uitbreiding van het arch~ef. 
De a,a·ngrenzende zolders moete-n ènke.l 
g e I's o.Le e r d worden en voorzien w:oi,ii.e,n 
van een vloer, - F:en jongere c,ollega 
komt tus~en en merkt op dat men.bon- 
d e r d'd.u i.ze n d e n fra1ü<en over hee.ft om 
,enkele s t u kk e.n uic buite.nlands'e '!!ll,1Se'a 
ov e r te laten k o'm a n , maar e.e-n dege 
lijka huisvesting van materiaal d.at 
s o-m s 10 keer zo veel waard is, d a a.r 
is geen geld voor. - Hier worden 
stukken bewaard vanaf 1125. Het ar 
chief van BrusseL is in de 17de eeuw 
in vlammen opgegaan op een paar rollen 
na. Voor de gesthiedenis van Brabanc 
is Leuven dus het voornaamste archie~. 

VP : Wo..t toJOJtd:t u h.leA a.lle.mo.a-l &të 
wo.0.11.d ? 

MP : Vroeger kwamen de dokumenten 
druppelgewijs in het archief binnen: 
dossiers van personeelsleden, op~n 
bare werken, de gemeenceraad,_e~ wat 
weet ik allemaal. Vanaf 194Ö LS er 
een stroomversnelling gekomen en sinas 
de fusie is dat een stroom geworden. 
aile briefwisseling over pToces-ver 
baals bouwen en verbouwen, ge~oorte, 
hu~elÎjk, overlijdens da~ kómt hier 
al,;lemaal t,erecht. üat is hier !;,i:jvo.o'l'= 
b.e.e 1 cj d'e brie fw is se i i ng o v e-r ~e k,e r- 
m is s en u l:t de j aren 1 8 8·0 - 1 9,2'0 • Z ';' 
zi,jn er hiier h o n d è rdè n d-o.s sde r.s &v:i~r 
Y'!l'n a,llee en n.o'g w:at. In d.e O)l,d{e· stacd 
'l!.euve,n ,waren er mis s.c.h :Len •hbnd_'=·d 
b0uwdossia1r-s op een ja11r, aj1 1::ii>,e'Il•g.t 
men ze met een k.a.rr.e k'e ,naar b'o v.en . 
Kom maaT eens kijken. 2ie je d>.~a;r ii,ie 
stoel, bij het raampje tussen, !Ue ,rek 
ken, Als er studenten opzoak1ng!n 
komen doen, nemen ze de p Lan'k d i e 
daar staat om aante~eningen te ma~en. 
In de leeszaal hebben ae slechts 6 
plaatsen en soms komen hier 30 mensen 
werken. 

VP : AL d.l.t mo..te<'t--<,o.a.l ü g e..Lnv entM,i, 
i> e U.d ? 

RP : De oude stukken groeien praktisch 
niet meer aan hoewel er af en toe nog 
iets binnen komt. Edouard \lan Even 
heeft het grootste gcd~elte van het 
oude archief geklasseerd en er besteat 
een katalogus van. De rest stdat op 
steekkaarten. 

za.9. 

Pü,.teh..6gaJ>,thuü .i:,n dl!: B1tuJ>- 
1.oal.6 lie.X: e,i, v11,oegu ui.t:-- 

Een ondankbaar vak 
VP : 1 k zo.1 111,i.ueh.leu e.er..~.t p11.abvurn 
m-{.j11 .ü1te,tv,{,ew ove11. wu boek .te o:a.kert. 
Een ee.,u,.te v,r,o.o.g: l1oe be11.t u M. :toe 
gekomen om ten tou.i.4.t,i..l>clie g.idJ> ul.t 
,te geve11 7 

MP : Ik liep al lang rond met het 
idee om het boek van Van Even (1895) 
ce aktualiseren. Maar ik zag tegen 
het financieel risico op, Ik heb 
vroeger een boek in eigen beheer uit 
gegeven over de geschiedenis van de 
mannen van het jaar maar dat is een 
hele investerin,. Met toeval wil ~at 
de S·tandaard uitgeverij op zoek was 
om in n a.vo l gLn g van Antw,er,pen,. bier, 
:ru,rnhout, B1cugge, , .. een t c eri s+ 
tiso,he gitds ·over Le u v e n uit te geèl,<e,n. 

·VP , Hoeo:Ju.i. t.i..Jd hee6,t IJ da;;t gef?_o'i>,t ? 

MP : 18 maanden met al de faciliteitt<?.n 
die ik hier op het archief h'ell. W,ant 
ais ik iets ~chrijf dan moet d•t iok 
nagegaan worden. Als iK bijvoorbeela 
scbrijf dat in dat jaar ln de Brus~ 
selse Straat die en die huizen afge 
broken werden moet ik dat ook nak~jken 
in h e c archief. Sommige b Lad e i j de'n 
heb ik 7 keer opnieuw getikt, Het is 
geen roman waar een begin en einde 
aan is. Er komen steeds nieuwe ele 
menten bij of bepaalde dingen veran 
deren, Toen ik mijn tekst af had over 
de Oude Markt is men met de werken 
begonnen die de Ou d-e Markt tota·a1 
zullen veranderen; de FoTum is onder 
tussen verdwenen en er is de C&A ge 
komen, Ik ben nu a1 beLig met een 
nieuwe g1d~ met aanvullingen en ver 
b-e-e e r i n g.e n . Geschiiedenis is ee re on 
dankbaar vaK waftu ~et is acNterh~ald 
op het ~oment dat je het op papier 
z-et , 

Toen men in Leuven 
llOJ~. Levens sprak 
VP : IJ, vëit..t'ett vee-6 ov en: d,e get.dti.ed,e 
i;tü .va,n ·de gebouwen tno.u e·IL wo11.iU 
w:eln.lg gezegd ovett. de menóen die e.ti. 
gé.w.oond en gewuli.t fiebben ? 
MP : De gids is een toeristische già~ 
en geeft enkel uitleg bij wat er ce 
zien valt, Iemand die een "'at1deling 
maakt vraagt zich af wat voor éen ge 
bouw dat is en maakt geen bespi~gelin 
gen over het sociologisch aspekt va~ 
een bepaalde wijk of straat. Indien 
men het sociale aspekt aan bod wil 
laten komen moet de gids anekdotisch 
zijn. Misschien maak ik zo'n boek als 
iL met pensioen ben (nog 20 meanden). 
ii,: heb alvast een titel: "Teen m11:n ,i.11 
~~~u2tt nag Lcve11Ji 4plr.o.k". Wanneer men 
vra~g~r over een feestzaal sprak häd 
men •,-cover "de F4a,co.t,i.", voor da 
Luu•enaac was inder water 'de Vljle'. 
v~· : ? ;: heA. 6.!o.f. van uw boek zegt: U 
,;a.t ho!-,./; d» buloeUng ü om de owde 
,;2::et,UghHd van de 5,ta.d :Ct doen a.a.n 
~,•(!te,11. • 10 dat' geen vo.lJ>e 1t.011to.n.t.lek ? 

H? : Lk ben een iewe1,dige c b au v Ln Lst . 
lk h o'ud enorm veel v a n Le u-v.e n . Z0 v,e'e1, 
zelfs dát Ik giau behoefte heb om bg 
vat.anti!! te .g-a a rr , Ik b.en o.n.La ng.s irdor 
••~ ·weekend naar Luiemburg geweeat om 
mi.j'n v.r oue een p Le zLe r te doen, want 
bij mij zelf d e n k ik: de l<esselse 
bergen zijn toch even •ooi. Ik stond 
e~ns naat een gids te luisteren die 
een uitleg gaf oveT de katedraal van 
~alma co ik dacht: de Sint-Pieterskerk 
is t o ch heel wat mooier dan dit gebouw 
en ik als archivaris ik weet er nau 
welijks iets van. Dat is eigenlijk ook 
de bedoeling van het boek, De Le uv e= 
n2ars kennen hun eigen stad niet. Ze 
kijken naar hun voeten als ze door de 
stad lopen en zien niets van de Leu 
vense geschiedenis. Als ik op een 
terras zit z o.u het mij niks verwonde 
ren moest er opeens een man mee mid 
de~eeuwse kleding uit een straat 
komen. De geschiedenis leeft voor mij. 

VP : Op VU6chiltende p:lo.o..t6 en la.aft 
tl du.i..d,el.lj k mett.ken do.,t U 11.le.t ug g,e. 
lukk.lg z.lft met een o.o.n.to.t 4;te,d,ebouw 
lw11d.lge. ü19.1tepe11 ? 

MP : Dat is misschien ook uniek voor 
een toeristische gids, namelij~ dat 
er ook gesproken wordt over wat lelijk 
is, zoals de Bond,g,enote11laan als men 
h~t vroegere straatbeeld vergelijkt 
met w~t het nu is. ij~nneer ik in de 
Dir,e,stse straat passeer bij het s~hool 
gebouw tegenove- Mafrans dan ontsnapt 
er mij te,lkens een vloek, lk hoop d,at 
de ge•ve'l. n,u, na de sluiting va,n d·e 
sd\•001, '.lln een and,ere std!j 1 heropge 
bou\Wd z.a l. worden 
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epen. e:Mo.lt.a.ma. 1s de naam van de bejaardenwerking van het Groot- ,,. · ·. · 
Leu~ens Opl;>~uwwerk ( 7en samengaan van SOKELO, HESO en De S traatmus), ._':'é.\~•~~,;r...;•:;r,~ < • 
Se.11,<_ollama. lJVert al Jaren voor een vernieuwd bejaardenbeleid. same·n ..::~~"';!.'!.8.S'.\- 
t d " . d ' 11 ' ' -~~~r; ~·.,..._•;.\~~--··$,-<:. m7 e ueJ aar en w1 en Zl.J als opbou:..,-werk probleemsituaties a.a n het ~ ~~,;:,• 

licht b re fîg e n , zoeken n a-a-r. o p Lo ss Lng an of werken a.a n b,epaalde ak t i e s i • • ~~- ,· •';', 
l\ ~ ~ .. :.:;,.;:: ."' • -. 

~ ... ... Het doel dat Se.1t.lóll.ama. voor o.g en 
staat is meer en meer bejaarden ertoe 
te bewegen zelf hun lot in banden te 
nemen. Centraal hierbij is de &oli 
da..tLte.i.tl> g e.d:a.e/1.t:1 : door $ ajn en aan 
gelijke problemen te werken, kan vlug 
ger resurtsat geboekt worden, Zo wil 
Senio,;ama ç:le waeg openen naar een 
groce~e med!-veAantwooAde.l~dfuhe.ld 
bij de senioren, niet alleen voor 
mekaars problemen, maar ook voor de 
problemen van de wijk, de buurt en 
de stad. Anderzijds probeert Senio 
rama ook de bejaardengroepen uit hun 
isolement te halen tegenover andere 
bevolkingskategorieën. Om al deze 
doelstellingen ce realiseren hanteert 
het opbQuwwerk een 6p&ci6i1k1 At~at&· 
gi&. In een eerste fase wordt de op 
bouwwerker geconfronteerd met mani[és 
te en latente problemen die bij de 
bejaarden leven. Via onderzoeken 
(raadplegen van literatuur, van be 
voorrechte getuigen, ... ) wordt h e t; 
probleem scherper omlijnd en wordt 
de si t u a.t ie ,,.., aar in men zich b e.v in d t. 1 
duidelijker voor zowel de opbouwwer 
ker als de b e c r o k k e n d.o e Lg r o ep . Hi ér 
na kan men aktiewegen zoè~en oru het 
probleem op ce los$cn. Hoofddoel is 
dan deze ~ktieplanning in realiceit 
om te ze.eten. 

Lopende projekten 
Ondanks een vrij kleine perso~eels 
bezetting - en zelfs deze zau wel 
eens kunn,n verdwijnen gezien de 
slechte fina-nc:Lën van de s t-ad en de 
herstruktureringsplannen van Poma - 
en een konstance personeelswisseling 
werd er toch op verschillende terrei 
nen zeer intensief gewerkt. Gelukkir, 
kon men rekenen op de mede~erking 
van heel w~c bejaarden en vrijwilli& 
ers. 

Preventieve gezondheidszorg 
Uit verschillende onderz~eke9 is ge 
bleken dat 'heel wat bejaarden zich 
vragen stellen over hun gezondheids 
toestand. Deze vragen blijven dikwijls 
onbeantwoord, omwille ven gebrek aan 
tijd bij de huisarts of omwi~le van 
gebrek aan mondigheid bij de bejaarde 
zelf. Bedoeling is dan oók huisarcsen 
en bejaarden dichter bij elkaar te 
brengen. Preventieve onderzo•ken 
zouden kunnen voorkomen da~ ziekten 
te laat o n-t d.e k t, worden, met alle be 
kende gevolgen. Via infor~atieve ge 
sprekken, diareeksen en voorlichting 
zouden de bejaarden ook meer inzicht. 
krijgen in leeftijdsgebonden gezond 
heidsproblemen, 

Info-beurs 
TLjdens de seniorenweek (14-21 r.overa~ 
ber 1982) werd voor de eerste maal 
een info-beurs voor de SS-plussers 
op rouw ge1.ec. Deze beurs (op de áerde 
verdieping van de Galeries Anspa6h) 
werd door, zo'n soop mens an b ë a c c h t . 
Centtaal stond het informeren van de 
ouderen , en dit in d.u b be 1 opzicht . 
Enerzijds het onde~ de aandacl,c bren 
gen van toestanden en voorzieningen, 
en ander1.ijds het korrigernn van ver 
tekende informatie, van negatieve 
b e e Ld v o r m i n g . 
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Minder Mobielen Central.e 
De bedoeling van dit projekt (opgezet 
door studenten van 1° en 2° Lic. Peêa 
gogie) is een antwoord te bieden aan 
de vervoèrsproblemen van minder mo 
bielen. Da seniorenwerking heeft dit 
iniaiat ie'f g e a do p t-e er d daar het tege 
moetkwam aan een hehaefte van hun 
doelgroep, liet bijdraagt toe een gro 
tere weerbparheid van de minder mo 
öiele senioren en het een leemte op 
vult in het openbftar vervoer. 

Jomijo 
Jomijo is een radiop~o1ramma voor 
~en1oren, dat elke donderdag uitge 
;::or-rden woï;dt tussen 14 en 15 uur 
via de lökalc zehder VRL. Het opbouw 
werk werkt mee aan dat progra6ma om 
dat ze op die manier tegemoet kan 
komen aan de grote nood aan informatie, 
zo kau er ook informatie doorgespeeld 
wot:den aan de niec-georganiseerde 
bejaarden. 

Ontmoetingsloka len 
He't oprichten va,n o v m. o.n t uio c t Lng s-: 
lokaJ.,en wot:d als een noodzaak a an g e r 
v oe Ld , daar v o o-ra I de niet in b o n d e-n 
geo·I'ganiseerde. b ej-a.a.r d.e n hier de kans 
zou4en krijgen elkaar regelmatig te 
ontmoeten buiten elke ideologische 
strekking. Deze ontmoetingsruimten 
moeten ge~ien worden a1s een mogelijk- 
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heid tussen d~ bejaarde~bo~den en de 
dienstencentra.'s met als belangrijk~ce 
funktie de onf.:o•,,pttJ1~661,12h,.i.ie., mee 
d~arn■ast: ook de mogPlijkheid van 
·:o,·ming err d i e n s t v e r l r u Ln g . Zó wo r d t 
e· 111 j a r o.n g e w e r k t, rund de wijk 
H uv~lho(, G~naded•1 ~n receacer rond 
,c. Haartensdal. !innen dese wijken 
werden er ook reeds ontmoctingsln~a 
I e e >pgerlc.nt. In de }~untst.raat ~~erd 
t..cl 'u1tJe g e.o p e n d , dnL een t r e f p u n t, 
.,, h •c s c ad s c en r r u a voor 55-plussers 
b•oogd Lo aijn. Een varcegenwoordig~r 
van ]\et opbouwwerk draait hier even 
anns eon dagje pe~ vaek mée. 

Rusthuizen 
f.en vnn da voörn~omsce problemen in 
het bejearden~ebuis is hec initiatief 
loos en onverantwnordelijk worden van 
v 1• nDg ,eliede bejaarden. Hen h~eft 
11êt9 mee~ te doen, voor niets meer 
te •arg,n. ~el vertrouwde tijdsbeste 
Jing•patroon van de bejaarde wordt 
dot, rh r o ke n en door n ict s ve:;rva·ngen. 
Sovendl■n neaiL de bejaarde bij zijn 
ov~rpLaatsing naar het rusthuis zijn 
thuiswerclà moeten verlaten. Hierdoor 
wordt hij afgesneden van zijn vroegere 
hontakcen met buren, vrienden en fa 
milieleden. Deze twee fakcoren werkon 
l1cL v~rouderingsproces ten zeerste 
in de hnnd. Het op~ouwwerk tracht deze 
trend tegen te gaan door te ijveren 
voor een becere thuishulp aan bejaar 
den en door een eigen werking in het 
bejoa:ràent·ehuis. Vooral r o rrd de rust 
huizen Ed. Rémy en Koningin Fabiola 
is reeds een intensieve werking ont 
staan. Ook werd er een brochure 
samengesteld waar alle informatie 
betreffende de bestaande bejaarden 
tehuizen werd samengebracht. 

J ong-gepgnsioneerden 
han deze groep zal in de toekomst meer 
en meer aandacht besteed worden. Ze 
z1;llen, benaderd worden als een enigs 
zin~ apa~te doelg~oep met eigen noden 
en b?hoef~en, maar met anderzijds nog 
aanzienl1Jke mogelijkheden en kansen. 

Bejaardenraden 
Dat zulk een werking niet op touw kan 
gezet worden door enkele opbouww.erkers 
a Ll e e n , d.s overduidelijk. Le d.e r a 
nieuwe aanpak of wijziging wordt: be 
sproken doe: een bejan~denwe4~g4oep. 
Deze groep is samengesteld met mensen 
uit de verzorgingssektor, bejaarden 
zelf, iemand van het be1eid, e.nk,ele 
mensen mee veel interesse vo~r de 
bej aardenprobl.emat iek en de lle.roeps 
krachten. ~aarpaast bestaat er ook 
een e a,me'nM~ t?.)s in g s v.o t\i•a n d me,t de be- 
,s taart de be:J a.ardenrad,an, die 0-,,er\(oe 
pe~d ~orden daor de GAoot-L&Quen~e 
611aa~de.n4add. Deze laatste is niet 
ontsnapt aan de inlevcringswoede van 
d~ ~tad Leuven, waardoor zij hun sub 
si.dies van 500.000 tot 300,000 fr. 
teruggeb~acht zagen. O 



VROUWEN INDE POLffl ~:K (3) 
vsouw EN GEMEENTE. INTE.RVIEWT AN TRIO 

Na 

n po> 
o,eg 
h.àt 

·h ljke 
· 1.c·1 waatd Le-ma a v r i, 1.s v o.o e.k-, 

·e .1 'ltr-0·uwen an elden zo i e m.and a.c el;>'ben? 

Na_• ek . · w 

' 
· g ee 

s 
de 1, 

n.ige veran e 
-· d l'Otltdekke-n t 

sp•e,elg.oe.,d. j de n s h·e.1:_ i gaa't 
d,e t)e:J;ef-oon, do e c een V'a1 ·eren 
pipi op 'n kusse-n, snijdt 'n a n d.e.r in 
haar vin.ge 1: en m a k.e-n er tw~,e :ruzie •.. 

V.fG: A1i wil je je 2 til 6 Q.•eii-ó .v o.oJL:i,·.ttil- 
.. Ui:.? 

A.T.: Ik b e-n An 'met; Ba.rt 
Ha-ssart, schepen ij ka Orde- 
nrng en Pe1c1;1,o,nee. . Wij h-eb- 
b e n 4 kin dj e s.: nke en 
1l'j 0 r n . Wij z i j n d 1. t j aïa r 9 j a ar ge· 
h uw d. Ik ·ga v o.c-r het o g e-n b Li-k niet 
w e r k.a n . Hee 4 kindjes is dac no,g•a l 
m.o-e.i.J.ijk. A n-a.a-r school gain, 
b e n ik' w·e l an. terug .we-rR te. zoe- 
ken. Lk he·b al ê n p.u b I ic rel a- 

lk li,eb ma a r zes 
en was ik z~ange~ en 
In ,;e.pte.mber als de 

. chool gaat zou ik 
gra . Ik ben aan 
· -. d.o-e n , Ik b e b 

. kt en het is 
• • d werk te vin·- 

.. . . ijscholing te 

VfG: Zoµ i:e 'n .áewone. d.a.g kn. je gezi.k 
k<u.n i,,,e,i öd c.J:rr...~:i~ en? 
A.T.: Gew.<;>onlÎjk zijn de k-i-n d-e r e-n 
eerst wakker, Zij ko~en ons om- 
me 1 en r 0 n d ze s u u I s o m,s , ·h,a 1 en . 
D•a eten en was•en~ en zien 

·maal ktaar zijn 0m naar te 
· ' · iddags komen de ~i 
, In 'd e z o mer v a k-a'n ·an 

ie)en. Rond 'n uur o &es, 
o~s zeven uur, half a c h t 

. h. . ' . l lt u irs en J.S 1-1 o 
u uu-rlcë thuis. En. 

. e va k.a n't.a 
ij 
he 
. r- 

. g·e- 
n • 

r 

· ~e weti tiinde a.za.n- , ~~ 

is. 

-v-,,G: l.s Vil V .ti e:l V <??Jt:6. . -Wti1i. k 
a.~~ iéitepen tin d-a.;é a, a.aa:6- 
.Ufi·? 

A.T.: De verant1-,oordelijkheid is nu 
veel zwaarde~. Er is 'n grote · - 
n.ing, die '• · als ge'meen id 
niet, In schilt hat 

ma kis ve~l ij 
t 0 t-.time tn 
dir de Be1ahu 
u.'lá.ats H ~ , 'I'o e-n hij tç.- 
~iid w~~ werkte hij full-t~me. 
t i jd j e op ve o r h an d heeft ltij ge 

vraagd om, als hij s e-h e p c n zou wo r d e n , 
te verander~n naar half-time. Oaer 
w,a.r en ze da d·e l i.j k mee; akkó'o.t d. Anders 
zou· het niet te d oe ri z i.j n . H'ij heeft 
nu hO"g \>li:l çle volle v:era.n.two,:;rdeli.fk 
heid in Zaventem maar aen haal d~•l 
v.an Z.ijn p ra k t i s c h werk i~ qv~r~~ntHlH:t'I 
door iemand anders. R:'Elt is rloitnb,aa..r 
r'maar n og a L ,,;waar. ~Joe.st hr.t i<.un·~,en d sn 
zou hij Z•av.e.rttem La t en staan. 

z-:l.{11.. 
b,t J(o'g 

e·n 

I1.a.a~;; het 
job· l.eb- 

1rr- s 
·1 

niet, dat i.s,1 wel v er v e Le-n d, 'le. f!Ji1Id;n 
gen op hem en hij vi L dan grerust gel·a 
t.e.n w.o r.de'n , Hij vindt diát zelf 9-ok W'f:.l 

·er~. Vooral o md-a t. 1ïij zo weinig ken 
takt heeft meet de k i n.de r e'n . We prol,,·e 
ren h è t; ~eek•e.ind,e ~-.amen me t de kin·de 
r en tè. n.emen., Ma:ar hij is dan gewo- 
li,jk zo ·moe ,gn dan hebben zij d-a a.r oo·k 
n.i'e t:s aan. Hee Ls w e I 'n p r-o b Le em dat 
hÎJ altijd zo moe is. Hèt is eigenlijk 
'n h.e-eI stuk dat h~j de kin(!·eran niet 
zieu opgroeien ~f er toch niet inten 
sief m ee 'k an bezig zijn. Wij h e b'ban er 
al d.ikwi.;ils b.ve, gepraat: wat g a.a n 1m 
d-0'e-n, gaa n we e·r .. tfit a.fi doen ,~e v-oo.,:c? 
Maar hij doet het dau zo graas en ik 
sta daar eigenlijk ook wel aehcer. 

VtG: zou. he·t vo-011, ~en a.Ue.e.111.,.t'a,,ndl/. 
ge.mo.kke.tifk<!.11, 4ifn i 
A,'f".: Ik we,ec het rr î e.t . Hateriee·l mis- 
5cbian wel, lan k•n bij e~ z{jo cijd 
lÎelemàal aan. ~p·enöe'ren. ;,fa,ai; ik denk. 
dat hec moreel zwaarder zou zi1n. lµ 
kan hij a;l cij·d Celèugval Le'n o;p mij. 
So~~ w~l te yeel. 

V!G: H,!,j ,i.11 ./;1-1. d.e po.t,:l;ti.-e:k g~gaa.it -roe.1i 
ju. e,~,i,e ' 11 j a..a.Jf 9 e/wwd war.. rui • lh1"nwa't11/t. 
!.w<11m die éu.&,i,:1,1.,ing ?. 
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' 
we er ei 
gr.o e .r t O'ei_U:. es s e e,t t 
het n e rrg d.a f zou in- 
g-aan . lg het wel gr aa g , e 
wat ik a ijd vraag 
w e e s.t . Maa~l! met die · 
b eb ik ook de c i id n 
1e,ma-al in e,,;kesn. \( 
veel r 
g·ee,n 
echt . 
t'é 11" 
we.t:e:.n- . · 1.J 

VtG: / , ,em /1,,e.f.p..t voo.,. 
zAjn ... 
A. T.: Ne 
.d'a t we l 

'•-n 

r 



GESPREK MET AN TRIO 
(vekvolg v~n ~. 11) 

Maar ~et is e~n k e'u.z a , A"1s ik 1,1andaag 
zeg:.1k •ou liever hebben dat Je st~pt 
dan is ~at goed mogelijk, ~aar ik sta ' 
erachter d~t ttij blijft voortdoen met 
nanuurlijk de gevolgen da,t ik voor het 
grootste deel moet opdraaien. M,aar h e c 
is niet' zo dat ik echtt ve'llplicht ben 
van het lier t"eg,en wil en d'an k te 4'o·en, 
vge: ~a.11 jij z,ete.6 gema.kk.<e:.e..ljk. weg? J,e. 
he.b.t ui,e.l dé a.u.to, u.1a./'L,t Sa.:1t.ii k.i..Jdt met 
de. 6.le.tll 1 

A-!·: I~ ga eigenlijk niet veel weg. 
Drie, VL~r avonden per maand gemiddeld. 
En dat i~ wel 'n probleem want ik moet 
altijd ' n b ab :y s i t v rage q, O.~ ze dan 
t~}kens bij In vreemd'e te lat~n ... l!n 
f,1n, Z\e, k-enn,e,n d,e b'a,b)ysi:t g,oeà h o o-r 
en ik de,nk niett dat zÎj het erg vinden 
of dat het schadelijk is, maar ik doe 
dat niet gr~ag. Een keer dat ik het ge 
woon llen, zou het wel gaan. lk had o.ok 
een eigen auto maar die is juist kapot. 
En als ll-art naar Zav-ente1n moet k a.n ik 
de auto niet h,ebben. Maar ik vind -h e.t 
n.Le.t erg. li.k w,eet gewo.o'i:i,raj,k w,el wat 
dc.e n. •s· Avo•nd$; ki,jk i,~ na,ar TV' ik 
Le a.s Of ik tl~aJ,. Ge'wopn'lijk kom,~ B.a,rt 
thuis tegen elf uu r , sionrs twaalf u u.r , 
Maar toé'.h niet v a a k later. Behalve wan. 
neer het gemeenteraad is dan is het la 
ter. Ik zit ook nog in het ouderkomi 
tee en in hec wLjkkomitee en ik pro 
beer toch q;og om dat vol te houden 
w a nt ande·r,s heb ~k hel'e:maal niks meer. 
'.ltG: Hèl:i .ji.j li.o,i,ta./1,,t.en me;/; a.nd'IUL.e 
pdLi.:t.{;.e,l. oó met vhouwe,n vqn po,,l:U.lc.~? 
A.T,: Als ik met Bare mee*a dan wel. 
~laar 2-0 p.ersoonlijk h eb i·k er geen 
k?nta~c mee. lk ben helemaal niet ak 
t~ef in d·e partij, dat: -z e g t; me ook 
niks. Soms ga ik graag mee naar re 
cepties of pntvangsc~n. 1k vind dat 
voo,~ -~'~:" P,~ettig,er, d'.a~ ~oet hij n.i:et 
a1t:i,~i'l ~lJeen g-a a n., lt:e.t 'l:,s O,QR ''n' g'è 
legenh7'·~d Oll) e e.n s sam•en te zijn. At;! 
ders zrJn we altijd alleen. En ik v~nd 
het ze'!if dikwijls int"eress·ant. 

VtG: En de h.,o,ffia.k.te.n ml!.t v-t,lemden? 
~.T. Onz~ vrienden dat zwakt af, als 
Je ze n·oo1t kunt vragen of je kunt er 
no?in naar to~gaan. We hebben nog 
vrkien~en . , ai; het is . 'n 
,pa mi •eger. lin gi,n 
kamen als tk al- 
1,e,e n tt het o.o'k z-o 
plezant• L heb er be,w11s t voor 
g,ekozen uds te bliJ'ven om d , · d, e 
~'l:n Jes zelf op te voeden, maar ~oms 
1~ het zwaar. Tussen die vier muren 
zitten alle dagen ... Van het moment 
da•t Zie allemaal naar sch · · 
ik toch · · · • 11,a · op ziJn .. ~mnst pa wei;k 
~o,eke,n, Zc;id~ t ilk nog a;nd a,k t en 
h.e'b en d aà ik mij O'P, 'n a k 
k a-n waarmake.i. Want alle zi:t- 
ten is ve o e mij niet g e no e.g , 

vga, In h,e.t begJ..n heb je Jez~.ló v o cn: 
gu.te.i.d me.t ·je e.ige.n na.a.lll. Geabr..uJ..k je 
cU.e a.t.Ujd? 
,\. T,: Ja, d'a t geelt wel wat p11-0bl,:,men 
aan d.e tele..foon. Ik niet D1eer 'An 
T .1rdo ' ~a·a-r '·A,i,1' • E11 
WO'O'nlij k to>eli oifl ,Zie 
W•ant als ik A,n ~!êLo z'eg, dèn:1<(~11. z:e 'da.c 
ze verkeerd zijn,. En het ge'be,urt d a.t 
ze dan afi'e<g;gen, ja, dat ma,g niet. 
Maar ik vertik het om Masslr~ te zeg- 

ge.n. lk heb niets te;gen die n a am , 
boor. Maar ik vind, ik heb 'neigen 
naam •.. Gel-'oonlijk vragen ze mi.j 'I.6 
p~pa. .thu,i.,1,?'. Ik heb zo'n hoge stem 
aan de telefoon. 

V.&G: Vlli.t ,i.,1, eri,9, enii.i k Ml'! 6 em.lnfli, - 
iti;1..a/iie tt;e,a./utcle ••• 
A , 11' • : F am in i 8 cts c h , 'i.k vind d a,f zo,, n 
algemene noemer. Dat is wel nodig maax 
vo.or mij is het dikl-'ijle overdreven, 
&r wordt veel te veel de nadruk gelegd 
op, de vrouw. Als je g,ewoon p r o be e-m; · 
v~n jezelf ee zijn en de dingen te 
doe·n die je graag i!oet ... Ik prob.ee-r 
,z·o:V,eel mo,gelijk meszelf e e z~jn en n:iet 
''lfè.!l sfc h·a'.d•u w v,a,n 'Ba;i;,t, dat ie koer niet. 
~k wind het ook belangrijk dat er 
v-r o ue.e n dn de po'l.i,teiek zitten. !-taa1: 
he·t is toch moeilijk te kombineren. 
VtG: uaa»: eJL bu.ta.a.11 toeh koUe.k-Ueve.. 
~,o o;. z . .le.n.i.ng el'! zoa.~.6 .1tu.ta.u11.a.n.î...1, wa.a.1;. 
Je. ge.zond /la.11 e.te.n a.a.n k e.d e,U.j ke p11.J..j s t 
A.·T,c,: J:a, dat zou ik. wel doen maar 
t9,èe,'h tJ'.ie.t alle ·da,g'e-n. Als ik nu ~è'.g, 
'.il, heb vandaag ellh.t' g.e.em z,ü1 om e.te:n 
.te. ma.121!.l'I I dan g a an. we wc1 eens uit 
e~en. Maar met zés man, dat lao»t di 
rekt op. We hebben daar al dikwijls 
over gepraat om het voor mij lichter 
te maken zodat ik andere dingen kan 
doen. Maar her. is echt, echt moeilijk. I* heb geen hulp in be t huishoude,n,_. 

d.oe alles, zelf. W,11,,rme maa 1 tij d,'e,n 
sc~ool, d•ar ben ik ook niet•• 

ik maak dat liever zelf. 
veG, Je leve.n wo,1td~ e.r.g be..pa.a..ld aoo11. 
dt. 4e.uze va.11 !fa.,1t,t, We..tke belo11,L1t.g 06 
vo.l.doe.ning ü e11. voM jou bi.j? 
A.,T., Dat hij ent'housiast is, maat" 
voor de rest i r geen bel' · 

·ee. H•ij sche,pen, · 
,c ain,d''e r ,en toch ,oJj 

,6e1101ep , zijo. irk e 
... Ik zit ni.A?t op dezel~de 

manier in ah · k ben toch al.tijd 
ma~r 'n toescho'uwer, maar dan 'n geï11- 
te~esseerde. O 

Min . o zitten, me.er te voet gaan 

hun wifk, ; en van het ádee·ëngoed v-an 
La~gzaam Verkeer , zijn auidelijk spo 
ren te vinden in deze voorstellen. 
Zo ook wordt het dló6ulle model van 
de we11kgroep Langzaa1n Verkeer als 
evenw~ard1g a1ternatief in de tentoon 
stellini opgenomen, 

:luiten a1U~ p'lannjng nm ... 
en dus ook zonder toelichti,ng ot ver 
antwo,9,rging op info-verg,aderingen of 
info-brochures, nam he•t sehepencol.lege 
opties voor konkrete realisaties 
~ î!tt : e.e.'ll park e e rke l·de r vo o,r l a,n g- 
en koctparkeerders onder het Ladeuz• 
p1ein, •wee : aankoog ~an •ai;kLngs · 
ond e1i; ,e·e,n te b o,uwen k'á,~ tio o tko'm,p 1 e,x 1.<ll<nl 
Int1'11heu·v,en aan d'e •B!êo,uwe.rs s t!raa t. 
Voeg hierbij de. \reran<lerin,g v·a,n d•e 
1000 met·er e traal naar. 1iOO meter in 
het belastingsreglemen~ op hat onfb~e 
ken van parkeervoorzieningen voor be 
d.rijven doo11 de achepen van Finan·eLi.n 

zonder zij.a kco.llega van RuimteJ.ijke 
Ordening hierin te erkenneTh en je 
hebt drie zwaarwichtige elementen 
om een planning met vizie te kelderen 
en de geloofwaardigheid van inspraak 
kompleet te _ondergraven. Hee çlan ook, 
de voorsteU,e,n di,e ter tafel liiggen, 
z u 11 e,n to,c,li nog g.eno eg 1,;-e,a<R t"i_e's e p r9 e 
pen, splij,tzw.aromen zaaien, i".n ·partijen, 
hand e 1 aa.r s aa,n h e,t r o e,p,en 'b r'e•n,g en, 

,mensen aan h'et denken, als v-oorbeeld 
voor andere gemeenten dienen► .• , 
kortom boeiend genoég om hec (inspraak) 
spel te spe·len, We kunne.n u dan ook 
een van de d,isç.u!lsievergaa,eringen 
aanb,evele,n reet zoals een b·ezoe:\tj e a-an 
ae centoons'telling va,tJ h1et v,êrkee11s- 
1J'bap :i,n \ae·n 11a,n de 'd'eelg,e111'e~ent,e.n, niet 
tn \'let mi,rcst woor de e,scetis,che k-waU: 
teit van éle fot,o' s die de ve,rkeerspro 
b1.emen in Leuven in beeld brengen. 
Want dat die bestaan onäervindt (het 
fietsende) Di.jlepaard da·gelijks en 
aan het omvan9rijke lijf. O 

Mo.cht U na het 1:e,zen yan dit num 
mer ge'i.nteressie,e,rd zijn om met 
ons mee te werken of om een abon 
nement te nemen, vult dan onder 
staande stroo,k in en stuurt liet 
op naar Hee Dijlepaard, Blijd~ 
Inkomststraat, 115, 3000 L,EIJVEIC 
1ta,,,s1,m : 
A,d,,t,es 

. .. ' . ........................ 
Ge,)J1eente : 

....................... 
0 wil een proefa,bonnement ( 2 

nummers) 

0 wil meewetken aan Het Dijlg 
paard 
'1 . ~ W''l een J,i,a'!êa•\;;o,n,nemen t ,( 1 0 

nummers~ e:.n: s·to~t a s,a fr. op 
nr. ,OO 1.-059640~ -24 


