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'(l;r aag: hadd on v,i.j ,, he te gno G - 
i,ntterv,iew gebl'llcro~ in d-i c. n ·e 
hebben onze poging.en om een 
111aken moeten opgeven. Cedw 
dagen hebben wo gep,robeex;d 

n 101)8& ~ijn seç,reta•r Ls o is. 
f , ... 

kregen steeds hetzel de : Ja, 
staat bovenaan mijn lijstje vcor de 
en, maar ik heb hem nog altijd niet 

bel morgen nog maar eens terug." 
loze poging011 konden 'we ~!r. Spr.oc 

elijk st~ikken. Hij beloofde ons 
len om een da~um en uur voor 
nt hij was zijn acgenda ver- 

ge~en. IHj I iets gehoo rd . 
We v~ugon or cl\epen zelfs 
geen tijd m n :Ln'te•r,iiew, 
wanneer hij heeft voor 
de gemeent.epo i•ePl<ennis 
van onze sehnpe , . de gemcontc- 
taad een toon sprei'llt, laat genoeg ver- 
moeden. · 
Gelukkig vonden we seheeen Pierco bereid 
om onze vragen over de PVV te beantwoor 
den. Meer over schepen Pierco en de in 
terne keuken van de PVV kan U Lezen op 
pagina 6 en 7. 



liJjk 
Het spaarlloekjè "an stad Leuven 'staat e1' 
ni;.e~.zq sliecht vo<i"· D.a·t- wai cenminscie, d·e 
konklusie die g~llrokken kon wordon uit het 
e11enlange, zee~ technische betoog waarmee 
!/anill'l'UHe, schel?,en 11a:i:,. HnaaeietJ, ,do ge!llcen 
berekening< van lust di.:enstjaar 19?9 ter goed 
keuring vóodegde. Leuven zit er ;,.a-cmpjes iH 
ht. ~e<M'h tot- op,11imi'Sme 7 }.'Îcet d;irekt, zei 
Vandeputte : het geld zal nodig zijn o:n de 
vele -plannen d,i;é' be t, gemeen-tebescuur nog 
kó.ès•~ern, ::ien uitvoe:r te b,l(engen. 
\'an }ielia~t ~S~) vonti het ooi< niet. 1.0 pos i 
tief. Leuven i..s ~e vie11de~&rootsto stad van 
\(laa,ndet'en, en b,i;nnen~p•rt ook nog de rï.j k 
sire. Haai,- :"Het is geen gral? om mee cc la 
enen en ;iersoon,"lij k kan ik e1' ook niet mee 
Laèl\en," .à.il'<lu.s !/an Me_J.lae,i;t. ,Hèf o:ver,sch,Q t 
aan geld to.ont ,voLgens he,:i immers alleen 
aan, dat ge b~l/l•Stinçen te 'vroeg verhoogd 
we1ad·è1h En ook,, da.t ie.t gelll«ente'b1;stuur vee'l 
te we,i.nii ondei:-neemt. : de middelen ,;,aatrovtr 
suad Leuven besehikt, worden niet gebruikt 
om,,heo le,Vsen :~n c!I? s-,ti,'ild, te ,ve,1,be,te,,;en. 
Van Lttet!lbeek (Vil~ viiel hem daadn bij, "n 
a1èitte eiwoo~ ijat de beschikbare middelen 
zèuden ä'.ifngewe·na 1,1c>1rd,en 'om nu. !!,Ï nd1e•Hj k eens 
dras.tiscil. ile Vel'krot1ai-ng en het uiterlijke 
van. de suad aan tte pakken . 

• 

B -- 
ln,dJ te: qiaken hap, 
Joe~ing, deze 111l'ne~n i 
di~ hen aanbelangen, zo,ver .aa ~ bb 
On~ d.iè i,n dH ge>!a I niet d iir1-?kt de ta 
vJ1i een op;fos l tid id is" tei hij ~r 11:I. 
De heer Tob"bnck blijkt noi;.11. eon fen.un 
p'L'nnev.r,1,end ,r" y.fj,11,,, 91;1 lltuutrt ook br i eve 
:i! ~ j" een niuuwe- tclcf-oon l>'il L hi,b),t•n, zö 
:1lf we enkol'<' nijlcpn.l'rdnummer~ geleden jçc,n 
lei,-,11 in Open $,uaild~,u,r .• , 

IDabilo , .clf'le 
sp . · rrin, 
e bouw v t 
vat.orium • ste- 

11,~~e, to~n b 1 l!e~ ,]!,i j11< 
eel vel"taalca1H.n en 
·e te~te~ke aUes verna,leo) er zou 

,: t.we'e o:f vi,ep • Sp,x'l:,ekee~s Ffe.- . 
t het er vier waren,.Van ]tte~beek 

in het ,aos-sier maai: Ji_pra!fe: 
en aa t da.t toc,l,i wat wei. n,i(g, \was. 
iers egoocbe ld en fl in_k ge- 

• eteheil er van à~hing, 
na :çc 11:;nopp do:~ : 
ines, met.~itbrei 
ier. l(aatom da.ar 

·, lil ijH 'echt el! een, 

g~1ieu11en 1 ln feit:e i,s di,t een w"rK voor 
!Ie )l.eg-ï,e voor Gl'oti'd-·en Hu•isvesLi,ng van .de 
stad Leuven. S.K. Heuvclhof lijkt wel er,g 
g1<.etig te zijn om d-i r projel<o in de w,ach,t 
te s1.epen, en gee,f't blijk van ar,10oga'itti<' 
door nl plannen te maken no.g v'ó&r de bes l is 
sing ï,;, <!e geJ!'!lcenc,eraad is goe.dgekeurd. 
Schepen Cnops l!ntwoprdde h i.e rop , da t er c,('n 
verdeling van verschillende projektên ~ver 
11e-rschii:.Hende bouvmaat s chapp i j en gebeur,;! i s., 
en dat m.a.w. Heuvelho( n'.iet vîM·rgccrokkc,n 
zal worden: t 
Va,nu,iil de banken van d~ SP. wees men er: c-c..h.u.~r 
op, da.t die! ver d e ï ing op verkeerde kr i t er ia 
is gebeurd. ~!en heef L zo wel \<at gezorgd 
àat i edeT!! bouvmaae schnpp i j e en d cc i var- de 
k'oek kr-i j g c , maar men had beter t>bjek.Li.cvc; 
kriteria aang~legd; naa gelang cie éne madt 
sc-hap.pij zich in vetnÏtHawhouw, de nnd e r c- 
in n i euvbouv äan de s·tadsrand enz. spec i a l i· 
seer c . 
Daarbi,J, <1Jc\us Tobb.ack (SJ!), als hei d:an· toch 
1-leuvélhof moë't zijn, Lnàt hen dan ook -Lnee,ns 
het ganse pro j ek r coê rd i ner en . Lnc er l.cuven 
h_e-efL 011.et geno.e11 ervaring daarin, cm zal 
misschien mooi'o! p l annen tekenen <l ic bij nad er 
inzien niet- van de bes re kwaliccll zijn. 
Cnops s te Ld e hem ge.rus r, : J/4 van de ,:i.jk 
is immers gek'l as s ee rd , de pl.annenmakt!rs h1,b 
ben dus n i e t zo erg:, veel ruimte om te fanta- 
seven. 

Als punt 15 sj.ond het: lll'A van dillrusselse 
sHaaL (waar .011der a,ndece de nieuwe bo-uw 
pJannén van' de llo,:;,renbond 'ün,Lr va I Lea) np 
de agenda, O_mdat hec nog n,iet ·vofJoe:>de 
besproken werd in de comm,i,5,s,i,e ,, wurd h11t c.ceb 
te•r ui~gesteld tot èen taccere datum, 

!'la tle 'ai;endapuntren.' van ,een ge_meente'raàd 
vo,) g!!n nog de •-..•ragen; waarbij g~mec.n1,ei;,a,ads 
,ll!ld"e~1 li~•t cóJ

0
~egc a'j!'ll de tànc! u\91gcn ,\ioe,) \:i.n over, 

dingen ·• · ' dagocde staan en. waar- 
ov.er g n moeten ,g~ntlmen ;;orden, 
Eteze Ik c_en 

1
pa·ar ,11wrlw11.'l•lidi gt? 

c!ingen . 
hibert (S·PY vr.<JeJ;, wat het !>tad,sbest11ur van• 
p-htn w;as te· 0"1él:e,tnewun i,n vcl'lland 'Qelli de ge~ 
111eentescho<!l \·an de J.eo llartc'1aan Le· Hevcr 
lte~, V'0l!gens bl'i even van ouders -.ioiden d<: - 
t.llt~ut,avs d1awr nilot.· 9pdmä'al beltand<!ld, er 
waren zelfs e,~stig'e klac~tan. Hel uudcr.ko 
mi tee :rnu n1' ,bij schc•pcn Roo,s V';tn l:l6'te h ie1'- 
0'1et' lreb;_ben wiil:11'cm prlltena mua,li <lt ze ~é.ht1t>:ëh 
.onLkelfde dnt zij van klachLcn op de ti,oogtc 

s (OVB,)., die andèrs nnn1,10Lijlw tt: l\o 
bad een·vraag neergeschreven dit!·· 

yotla borat vooirlos : Pr warnn ' 
c:hrevcm door '".-en" glim~ctl!ller11ud•r- 

- ldan dat, 

De laatsté gemeetiteraa:_il vooI? de vakantie 
nad een erg gevu1.d programma en i\uurde tot 
ip pe lla.te, u4~tj e,s .• De qames ij,i,me1s en Van., 
Rutgaerden van de /~VP hadden bliJl<baa,-r ;vê:>oct: 
zien dat het een .sani.e gemeenteraad zou wor 
den. iiij h'lld'deo eetJ 1,ee,sboek' n1e,.egebraeht om 
de tijd Oot te krijgen in de gemeenteraad, 
waar ze nu eenmaal moeten zitren omdat ze 

NE;rkozen zd;j:n,. · · 
Al.s ee,s ce -punt werd hulde gebracht aon W'1l 
len Fons Scbepers, oud-schepen van finaneiën;: 
~ervo:!;gens .tiliäe,.'!J,and'ez,ande zw,rar aan he-t 
:feit dat hij uit hec ondechandeli-n-gskomitee 
uitgeslocep.was, dat de personeelsaangel~gcn 
hed,en rege:J:t. 1-!ij vaft:·e d'it áls e;em: persoon 
lijke blaam op. Sche.pe1).'Vandeputt'e vond d.àt 
de hele za,.k overdrevet). was én het o1iet z,ijn 
bedoe1ing was ,ee!! 1_,la~m te ge,ven, Jlij ·be- t 
loofde dat Vandezande in h'Ct vewOlg wet 
uitgenodigd zou wo11den. 

geen sensationele. 
" ' . . ' .. ~- ,. . 
J ~ ' 1 ' J 

Deff ·n e,', 
l~ecc herhaalde z,ijn lcritiek pp het finan- 
cJ.eel be van.. tie sta-il:, dte h,ij, ook ~1 
tien llest gegeven naar e·anlêi'.aing iVan 
de r~k!!n· coll;ge l?Ot ma,u, steeds 
o,p e11, on ~n:ifg', Sdlîepen V~ni!ep.ut- 
te had g e begrotä,ingsw~jo:ig-in-g 
eo a o~en dat er we wat ondecnomen w=dt, 
m S'P );)!On atÏ!e1v:en tocl1 wat 
a ger.e ' oorl:leeld de toe- 
1 n des n wµden niea op- 
g· . Q.et d-e,rnirem'I; n,i,~s il n 
d ie -se:k èS ti;ng, grondQe.- 
L_, k in d~ wone begroting is 
n,~ · ie- "'~ a:1!1.re, qa h• d-e ltl> 
;~ voor he. egébpuv van het 

schepe~ van:ï,ultuur: 
·een monument 
van ónwetendheld 

~l'-l~d Toböack Bf-hoot recht 
'.Wouters· - Van 1HóYe , mêt · 
het .kuna val : 11 

we daat' 



pan om 
ev~enis 
lcten 41n 

Hove vist 
t n_et de be-.· 
cba't:ten in 

en. Schepen 
~ weer enkele pun 

ng van de •meeat otib_e 
reigt. nu zelfe Sproc 

e lange tijd ·nummer lis. 

dljlep... Elijleland 
Oiiz~ burg_çmeester kon nb,g juist op ticj:d 
zijn -woorden insHkken oJ h,i:i 11i)id ongéwiEl:d' 
rekla- g~akt voor het Dij li;paai:d in 
,pl.{lats van relüamc te ma~en het na- 
1:..1.1.\!Ï!pa:rk Di;J,l d'a.t aan • zou ';/lor- 
den naar µnl van )50 B,el.g,të. 
VooTal de· VU aans'téot e kers- 
mîs die geo'lrg :rd 1,/Prdc 150 jaair 
11.ê:l.gië. o;.ezg k • ·, ,.. ·:a11:tl ~~ 
dit in een tijd waar 100nd vol 
hee~t over krisis en igingen. 
Gemeenuer1tadsUd :V<ln n<le (,VU) zei 
dat bij d~ e.et'st voi). ekenfog van 
de stad met 30 fr zou vermindere~ omdat 
B,èlgië hem geep. hank waard is. (De ge 
mè"l!ll,te zou 15' f>i per ;i,nlllOl}'.e:rr ~j;dragen 
vo~r het natum:park Dijletand~, Van 
Iu:erbeek steunt \olel het projek!;- van 
hert na. i·s- ]ie~ .ock niet 
eet)s. m • Hi1' ontl.hi.ceTd' z<i:êlï. 

dè 1boeranto•n 
In de vo-r:i,ge geineertteraaá was d'e• besUs-, 
si~g over het IIPA !),t;usselse straat uit,ge 
steld en dat punt kwnm nu nog eens ter 
sp·rake,, :V.11.n lltt·e11beek vrl>.!33 of he_tt effekt 
:van het toi:engebouw op· de akyH,ne ,on ere 
gevolgen voor het verkeer bestudeerd .r.i- 
11en, Vo~gé_ns hcm>)'las het geen goed voor 
ûe stad d-a1! men d'.e kancor!i,ze,r:i:f\i· ,z!i> ver 
4r.ig,ft. De SP nam vooral de slaafse hou~ 
ding van-het gem~entebestuur ~en opzichte 
:van> d'e JJo·e'llenpond op d'e · ko,n,d . o·e~e po 
i iti:ek za1i" de ~ri"o-ne,i,s nóg veI,cter ul,t 
de stad drijven, de st:id heeft nu n1 m.e:er 
dan 4600 ~nwone.rs verlor,en,, Il.et college 
l'ep'l:Ïïkee,:_de 'hlèEo.p dàt l'î.e1t ,geen sl!oa,fise 
,volgeling was en. dat er een eellijk compromis 
b·ereikt was, Het -woongebied van de Sint. 
,B_ar,ba'l1a•st,ra<1t wct,d vo,ld.oende a•fi-,i:.,eschennd. 
Vanwege het lat.e uur werd de ziici,ng voor 
een kwa.rtier geschorst op aanvraag van éle 
meerderheid. 01' he.t ogenbhk van de he,:;- 
Yi!<l: ting za,uen dè Jtfees t.c 1,ed,CI\ y.~n de \llrêr 
de:rbeid n§g in de raadskelders .. 

Van Zeebroek vraag het coll•a• geus~ 
vaardig~ng ue IC\Ken naar de Ijie~bede= 
vn·allt, ddle. n!);g a•ll!ij!I het ~one.el i• van hit 
opt.reden van faseiatiacbe groepen uit 
binnen en buiten1and. D1Rae,e hield een 
epioeioneel pleidooi voor de deelname, Vol 
gens hem iir de ijze'rbede:va,ar,t in de euste 
plaats een herderik.ing' van het drama van 
de gewone soldaat en is de bedevaart een 
oyl\ibool! .va,n de s,ti:-ijd' tegen het frans spre 
kende establishment. 

Vansina kumuleert 
:Van. Zeebtsoek ste<lde ook nog een v.rans n~·ar 
een a-rüke1' in de gazet van Antwerpen 
)<faa,r~n stQ.nd dat Van Sina aangeduid was 
'111~is \t'"oimn,isJ;ar~s van -PBE, Lp hetzelfde à'l': 
tiikel werd van Sina ook genoemd 11/J.à kand i > 
da·at voorzitte-r :van Lverlek, 1n ons a-r 
tl,R:_e,1 s,t:e,1d~ we d_e :vi;aag, naar het eigen 
belang :van de polüieke.t"s. U hoe•f:t heil 
ant:woord niet ver te zoeken. 
Van Sinn, ,zelf .zag- geen enkel b ezwaar in 
een kumu•J,ati:.e van .fiunktie,s bij, éle 2 e1ec 
tricitei C'smaatschappij en. 

TWEE,DEKANSONDERWIJS IN LEU'VEN 
GEEN TWEEDE KANS 

Op 27 mei ,gaf 'l:weedekansonderwijs • - Leuven 
een perskonferentie, met de bedoeling de buit, 
öu4tc.nwe.r:e'ld Ln t1> lichten over dit initia 
tief, He·~ D:ij1epaard gî.,ng zijn oor t;e' )uis 
teien leggen en leerde Het volgende. 

een mooie start 

He~ punt woorden vie- 
len was ·e. · 
!in Hever, .~ n 
zou een gede • r 
vtWegere eig n de blau 
d,ire pe oude n toi.. een 
dancing zou " . OIVOl'lllen .. 
Volgens de SP gi,ng het hier om de zö 
veelsue aankoop :van eigendon,men van een 
1<.lO"oiite-r!?emeéns«hap. Mé'ii• wi,s,t ze'l!fs u-Ût 
goede bron ilat er op liet hoo/frdkwa,r t;ler 
e_en brief opgesteld 1o1.u; waa't"i.n de CVP 
zich tler besch~J<.k-in · de an -aUc 
immmbil!Îoen ttarisalci an ~- 
meenschappen. Devli da 
niks wi s·t", waar~p,. ,; re rae·s 
".dat bij nog all ge had' e,v,,l!'ices 
auet w-1,rt waf et' ~n . par beu-.:._äe 

e grap fleurde. de g-eme~ntei;aad wat op 
t tot d_an toe was d.i, gemeen.~e,raad, on 
en saai. 
verweet h·et college d11t men een .ur 
·sche kipkllp Jcoch't waot -,de \Jenc 

• verk~e.h t wa"tfen. 
eyen.;enopi; zijn de gebouw-en 
slechte slaat en k~n. du be.meen 
moe. <joeo en ia men ~~a;rom -n1cl 

· at :;tuk van ,l\e.t pai;k. 
scilto van het par,k 
rdcn. 

dslid l>e P.ae.pc moet 
blijven. Het park 
e t11nktie in !Ie 

,l..,aasenep kunnen 
, indien ·er 

aan z-ijn 
aa-r-0111 
Il ,ptën 

n 

. 1 

' lieg-in januari kto1ien een 1OO-tal voh>a"làsen- 
e.n, ova1'we.g_end vrouwen, 'Opnieuw op de s·chool 
ban~en : d~ s:ta,r't" van hé'~ P'!i\lj,e'kt "1:we_ed,e 
kansond:eliwi.js .''' ,Het zijn mensen, die, to,en 
zij jonger waren, om allerhande redenen geen 
diploma v.a!:I· 1,agei e_n/,qf hoger seca,ndair on 
de~l<,'.,ij,s h"'lt;,11'q,en. iE"en 'dée,eJ. van he·n w1l dci,t 
nu opnieuw proöèr~n voov de m,idél'l!njury, zij 
vo;lgen de 'diploma-richting'. Een anaer.e 
g.~'o,;p, ,va,1:1 d'ee1lnemers vo,l_gt, de richting- 'Al 
ge_mene 1'<>,,,msiing,1, zll! ~rijge"n er 'l;e·s IJ.n !Engels., 
Frans, Wiskunde, Nederlands ,en Maatscha_ppe 
t:iJjke Vormi:ng, echter zonder de bedoeling, 
ê,ts:_èns reen, di;pl'oma te h<1,l!en. Dit aBés ge 
beurt onder de ~eieieid:Îxig van een tiet\.t<!ll 
Iee:rkracl\cen, die als ll'f'K-team werden aan 
ge~'-'ven, . 

Zo'n ~nitiaticf komt na~uur~ijk niet ufi de 
J.ucht e.vallen. liet groeide vanl\_it een 

ou'!'l!°n,, 1miijJ:.l~n im ·het 1ewe!)', 
ilen on't:imóét op :v,ormingsl<1J,rsus 
cen samen. een reis naa,r Neder 
tea d1a11.r: irnó.tiatiev:-on van twee- 
s woor 1.'o~wass 'Heil' i(de-c, 
h i,n, Vlaandere moes,c •kun- 

nen,, won veld, en de wer.kg_i;o gon met an- 
d1èt:h.à.U Ji:a-a,li i.Jve'Jien en a:'i'_or n en p]al)- 
neil maken. Het stad-9·bes,tuur •t.èuvéh 
bezor,gde o.nderdak en alr.lêol!IIDO (ge:~n sub- 
sidies) in h.<1t K,;Ituree.l centrum a:in de 

1Brus.sehI,s'!.,r111\il:. H'ell de.'pa•r'temenil vnn ,Na!nci.o 
nale 0pvo<?ding a_anva111ïdcie h-e;t inidati:.e.f als 
driejarig e~periment, en een BIK-projekt 
z.1,.;,gdu ·dlu,s ,voo,r het 11oclti.ge peuoneet. 

Nu, na vijf maanden werking, bllijkt ,het pro 
je!ft veelbefovend. te zijn. Ond-anks het Lei t 
dart c.11 nauwe,li,ij,ks r,eiil!ame werd &i!!IOcrd, 1twatir1in 
vel.e Lnsc;hi-ijvi,ng-ên- bi,nnen, Deze belangsut 
ling wijst cu:op, dat het initintief bi!auc 
l(j)O!ldt aan eon bêstnaod·e llehoef~e bij helll, 
wat ll(ensen, Qe indost'e deèin'o1J11?rs bU~~en 
trou"en• ~nthousiast. Enkelen moesten wel 
opgeven, ·omdat zij weck gevonden hebben, dë 
a-f_Jtaod .t.o,t Leuven co g-iro.ot wn11_J o! h'et pro 
gra1111114 zwanrder "'as dan zi~ hadden ·gedacht, 
Over hei algellleen echtor: een posinieve bn- 
1.an_s , 

1 1 

en wat nu 
~r b!ljv~n echter nogal -w~t. onzekerheden be 
staan omtrent dé t:oe_komst v,iin het projekt. 
0p de perskon·l3elrentti!e l<wam'·da,n dû:i@elij"~ t.g,n 
uiti-ng : er IWerde.n ")looral .,:v-,agen. gesteld om 
trenn her 11:I'K-statuut van het persol\eel; en 
naatc d.e p1aji;n_en ~a.n de ovele!h,eid, ~Js he·t ex.:. 

, periment 1bi"1Jnen dI',i1e jnai- e,p zsî,jn• einde loop·t 
Ene mevrouw Schoon, die aanwezig was als af 
gevaa11di:gde van ni;euwbalol,en minister van na 
tiotia,le o,p.vrJ,i?d1,ng ©a'1•ewae11·t, bleefi· dn-nr,over 
erg in 'het ,;.a.ge. 
Voor de kontinu!te,h van het projekt zou het 
best zij11, als het bu•id,ige l!TK-personeel ook 
1.'0lgend jaar v.e.nde,I' zou kun.nen bege,l:ei.:_d,en, 
Maar d-ac kost geld, en of men dat er voor o 
ver zal hebbpn is nog de vraag. Of n:i ~rie 
j!ll'RT t.:1<pe.i,mencet1.e:n ·hett :i,nidaHef een vast 
s,t·nt~uh ka·n krijgè"n, bi'ij,ft even.Ónzeka,:r: 
m~,;com, Schoon zeL dat de overheid eerst wil 
a~i,w~hten en zien ~nt het projekt aan resul 
ta,'lt op-lrevP.•l.'1t. ie ltOc,cde e'I; aan toe d111t. 
het een 1aar te vr,oeg van s'tart gegaan 
h~t een jaar vroeger vnn start gegaan was dan 
v'anuit. he,t m:i,n,istc.lli,é was voorsestel,d, en 
d:it dnt de •reden was vnn de twiJ1fel-a ,bi,j' de 
ove11neid, Vogeltjes die te vroeg ~in~èn 
wor<kn door de kat gepakt ~ 
in lre.d'e,li ,gevnl 1blij'ft ,het :voor de p1loeg di:e 
het Twe.cdakansonderwijs vol e111:hou1ium:i uh , 
de gron~ s~a111pte, een magere troost als 11111vrouv 
'Schoon Je n~e.uwe, t11r111 'T-weodo-WÈG-onderwij_e t · 
lnnaeeirt. En do,t. Roos llan HOvll, achepe~àll 
Cultuur en onderw~js van Leuven, tijdens !f_ 
pers,c:,,nferentic, voor een halfuurtjo vu~ 
n~ar .• ll"ll-wee,t-.wclke recoptie, aea,ft d 
t1at1efnemers waarschijnlijk even-w 
ho11p up mee-r \1ulp ,uil dia hoek,..., 



'her.inner-en hoelan.~ het geleden is dat 
mei), die stellingen rond de kerl< 
gep!J;a'atst hee,i;t,., Jirr punt 11 ge.komen dj,n 
we eigén1i.:lk verp!l.icnt om de 'livoH 
straat ~e verlaten via een -grote omwei, 
over kasseien, cjoorh,e:en de abdij,j en. <:la,t 
terWijl we ons beriaf kunftelï l~t~n 
bollen van A naar B 0111 daar de 

11< r-ii.cht ne langs deze ~g tot U, 
heer bur.gei1eester, oma at ik à:e 11l!ni ng 
,llen toeg~aan daJ · · e mate vart liet 
açgeHjj(e m n zult rel<enin3 
fl9uden, 20n· romen 1net 
@'ar.dacht. zu • a<jk • 
'liïerbllj :geb il'-i'e f ,met 
de bed~}ing ~ reking 
"'9ngaàii-;IJ! d 8' bier 
prob1'èl'ïfäl:>i.ek 'l'o;;i g l'l tusse11 '''l 
en andeÎ"e groepen • • in heli 
t>îj:zondei; naar de fietseaden groep zou 
l'li'Ben 17.f!l'Wij-z~n. lkzel C 2;:i.e ,ne.t ,v.ölle 
v.erwachfl1qg u~t haar deze bèsprekin$ o,n 
er, dan vaor mezelf de nodige conclusies 
uj:t te kq_rmen ~r-ekker:i, 

Qn, mijn vernaal te kunnen volgen 
zou ik U even ~r fiet.s wi llèn meenemen 
ma,!,r 1.lliJR werk ~11 l'!e,ve11J!ee en daarn·a. 
'itiért.fis -ná:ar lîuts te"Mge1:1~ in 'i<essel-Lo. 
Als 1k ~e niet verslaap ~ullen we eens 
cëlfsgre.ke(I op ~en mol',&en rond '3 uur op de 
~!a11te'l'ats1;?nl.'aan .:l:/1 f1esse.1-Lo ee11 hd.öi31te 
van het voetgai)gerst5roggetje". We 
Yervolgen dan .enze w~ in de richtï"ne 
van tle 'tien se ,steenwe!!!, waar we gaan 
wacl~ten tdi:. eell· gr,oene pijl <0ns een 
teken óeeft om r,echts in. te slaan in de 
r>Jchtii:ig van de Ti(,ense poort. ! let i.s nu 
cl~ beaàe~i ng Q!J1 ne\l e,v,er ~e liir;urr, ~<i nks• . 
în te slaan, :Je ,11w1iJ.i straat in. Ik 
µl 11@ even Vj}1!Jr ll ~eke·nen ._ 
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1
1 'niet:. b'llooel~nKs·zou verschuilen achter 

wetten ,e:l,jje zegg~111 d,at eei:i fie.ll.ser O..P het 
'fietspad ~oet 11ijjefl ~namen~~ik va~ 
A-->R).a1s, er een fictsp;i~ is, maar dat 
men :t-e wet naàr de e;~e,st zou toepass.en, 
ihil!'i.enil:ilif~ de 1,1eiUg,!fo,'id Vi)TI "1:e 
weggebr~tkers be dienen. ~ fietser zou 
hier a1's een volwaardige weggebruiker 
moeten e1'keni:l ·worden·. Met t;r.aóeot [:)l-->b'. 
1Werllt ..il :Ünk-s•l"~jde1'ld afeelii;}g<!, od~ ttat 
is- het veiligst voor de fietser, 

' -~~~~.3'-::'::~~~~7-'--t:~~;.;::::;;-"";;n 

w de. 
• weg ne n< neem a 

·n--►,b~.,.1>c. 

1 ' 

Geaehte l:teer lilu~g;emees~ey , 

• 

1110gel{jl<hede11 ~ie 
· · l VOllgen We de 

reg1 enent-atre 
• Qfwel 

efils 

Ge f! We z-ij n er: . l ,aten we nu maar 
op one gemal<ske v'erdl?r Pijden tot aan -~e 
iic~ten aan het kerl<hof. Dè~e lichten 
zijn er gep'l.aatst OW.l.at de wei nu 
eenin.i.al te 51-~al h om het a,1:1.toverkeer 
gelii.jl<tï.j:H.g :i!n dë twee ricf\Unger\ te 
laten geschie'.len. Let wel óp: ik zei 
•autoverkeer•, want de rietser kan e~ 
nq11 Reinakkeltjlç oij. \;e hebben twee 
moi\elîjkheden: ÖCw!ll wachten 1.-m o;> 
groen, :naar dan lopen we het risico dat. 
we Van acbter:-~1r door ·auto's zul l.en 
il:1>lehaa1.á -orden, O:f1,el riJden .,,e deer 
het rood, waarbij we mischien auto's, 
vanui t de ~nd-erc ric}lting '<g;11eud 1 Z<Jl;~ri 
l'!Oeten kruisél'l,. We •~0eten dus e,igenll JI< 
-de keuze maken tussen ing-eha'a1d· te 
1-ior.1en of te ~eten kruisen. De laatste 
,,o"&elt,j~hei(l llind ik de -veil:i_gste. Past 
mèrî dil; princ'ï.epe t,nèuwêns ni-'!'lt to:e voor 
voet.ganzers àie men aanraadt links te 
~aan in plaats van recnts. Ik stel 
~a,1rom, voor pf;i de ve,r,J,e.cr.s).1.cl~tP.n i,rJ dé 
Tl.voli straat zodanig aan t.elflfsen dat 
i!e t 1e.bser stëêds in beide r c ingen 
door ma<\. "oeht, 1.1 dat 008 te gevaal'lijl< 
vihden:, oen zou 1.k v00rstel:Hi::1 à!ll het 
autoverkeer in oeze straat in oeide 
richtingen te beperken tot plaatseliJk 
Y.erl.<ee:r,, hetg~en· nu te.eds het ge.val 1s 
voor de richttno; naar lleverlee toè •.. Dê 
verbi!hiing van '<essel-1..o met !!everlee 
g,ebeurt dan v.oor de ,auto's via de ring 
en vo·or de ,fä:eis'er -via de Ti'voli stra·at.; 
zo heeft elk ~at 'wlls, .. 
· In afwachting van deze aanpassingen 

.ste-11 i~ voor 0'11 r,Mr::èkt d_o"ol" te rij,~en . 
:J:k' 'llaak ''lier\,fij àe tiéèeh:~i ng dat "li.'j er 
tenslotte nie~ zijn voor de ~et, maar de 
wet er is voor ons. 1k kan echter zeer, 
go'ed ll'."ëgr,fjpllry d.àt lil: iillÎ:t ni:.e'.t, aaAê·yr,f\t. 
ll '111aawt er we'l:'l.icht ll,.en gel-/ë!lehspf.-obleem 
van. ÎR had cilit al v.erwacht. Men i.s 
~!itmer~ n11t r~~~r ge~e;n te ~enken i,n 
~ermeb van vr'i'.jhei<:I en eigei'l i:nzi:eht.. 
r~t he,eft me trouwens al en~ele keren 
een, proces ver~aa1 gekost. Caar il(. 
eel:1\1.err weét dat t,J ,ze~r, Wat)iloiliilek b~r:il} 
heb :ik het ni:euwe testament; meegebraol:lt 
om~ aan de harld van ·het verhaa1 pver 
pet ar,enplukken op1 eel>l' sabb,91;. te 
everJ:;~iger,i. tleeflt lle-zl;Js .zeillf R:i:e.t tdt 
<:Ie rarizeëer~ gezeg"G: 'De mens is-er 
ni!et vo.or de saobat;, maar d'e saböat is er· ,v.00t,'·t1;e m:~_s.,. ·. ©f? ,lezt1s•eok e,ei'I 
p_r.oces verbaal gek~egen hee'tlt weet !Ï!k 
ni!et; wat !ik wel weet is dat ze hein het 
le~en ~~ur gem,aa~t ~~a~eh en hem 
tens:l.o"ltte heb,. ben ve!lmoore:I. Modht 1:J 
nog niet overtuig~ zijn, 0~, äan maar 
saMen wachten tot het croen WOPQ•t, wan.tl 
,t;ooli •oog He.ver' same11 u:lit en 'llamei'I 
thu-is, .clan riu reee:ls l:li t elkaar te ,gaa11. 

orize we;;i ve11vo~ .t<m • 
' : · z'icht /Over· 

rûstig1 
l!Jndaoht. 

f;irkélreef 

1j van Par 

·volish·aat 

'ïeldenaa(<se ha.an te kr,uise~ ·. Tl< éiai;I\<, 
hier"bi:j de vol-5cenr:le beder:ilung: A't<s ,i,k 's 
avonds terug naar huis fiets in r:le 
richticn~ "-->li, w')rdt il< alti,j1 deer 

, auto• s·,, iH:e de ParkP9ort en de Ttense 
poort 'trachten te mij:!len., .. 
voorbijgestoken. Wèlnu als auto's m1J 
:~el lrnnnen VOli)r>!)ij steken, fi~vee1 t:e · 
iemakl<elijker f-loêt. ta'e-t dan ,rfret. zfj'n hen 
vanuit 'ile an,tei:e richlüng te· \<rruisen.. 
··•eer noi-: zeer vele fietsers stap.~n af 
omdat de weg -iR '1e i'icht-i!n~ ~--~/\ v,oor 
heh te steil i~. Zij ~aan àös naást 1fiun 
-fiets en nemen <:lus veel "'teel' p1 aats in. 
op de ~,e~ clan ,,,ar:ineer ze al fietsend u;i.t 
de andere r-ichbini zèu-~en 'ka'Tlen. Dat d'e 
weg nû eel"l'.llaal niet 2ree-:I geooeg i& 0/ll 
auto's te lat.er> '<rui~en, daaroll' rroet men 
1e fiét-ser toiö!h niet s,traf,flen! 1'ensJ;otte 
is het reeds "ée'rrter f';enoerrîde princfepe 
dat kruisen veiliger is dan in~ehaald te 
1,10rd·en c0ok t\&er van toep~ss-ins. 
1'issc!'iien zu:E't O 0pmerket1 ·,dat punt P 
~evaarlijk is, hoeveel te ~e.va;irlî.1ker 
is punt C voor (!~enen c:!ie- in de 
11i:ct,tipg llaas,11.ocle 010e;ten·. î,J~ ·s)ie:J! 'nier 
na:nenl~k vast rla·t., Orli:!an!~s· ,:J.e 
aanzenrachte spiegel ter ve'tho~in~ v~n 
de ziehttia;irheid en ondanks. de sp~e'i.il:e 
wertaai'lduicl::l:ng. d,i:é <l'èi ä.ttt'om0öi!tii!st'.èh, 
Ko1•t':lnde uit d.e rid\tinr !-!aasrede, .e~ep 
wijst -~at zij voorranc,; :noeten verl:enen, 
ge_en e;nke\,(r ./!~'etser dtir:f1; 0--v,e11 it.e st.eken 
a1s e1' ook 'llaa.r err,ens he't. geronk ,,,an 
een autp te boren ,,,alt . Hé.t hoe'ft geen 
verde): bell~g dache tl~ öat het 
<;iil:i;ieroeet'I 1,1er6Jiclsbekeh 'J.,'fi' á ît~et 
vervatlgen wpl"den deor eentj,e 111et 
uitzondering_ voor ri~tsers. 

',ie ll!lier-f no~ e1,1im het verhaal), '?tr.in 
de arenl')il1:1kk.e't-s op een satlbat ên ~0llen 
dan a·l remnend ,net !;!ep mat}g~ snelheid 
ar na~ n. 1k doe _f;iet aJitij:! o-p rniJl'I 
P,ema¼ske @~a't il< dian ,~g even r,eohts in 
de tuintjes kan zien wat de mensen aan 
?et ~~en zij.n. Zo ·we.et ik ook 11a1meer 
1k, 111\J.A 1!.Uin lltoet S1Ditlien of mt;)n . 
sjafotten 1110"et planten en r.Jat 1n:Ljn 
patatte~ e~ beter op staan en dat 11< ook 
(l(!tl VOJ',cl:lphr.ilt ·t~SSl;!P '"i ~r, prl.l'-..on 'iloet . 
z~titen. · J 

Tn punt !:\ is er voorrang van 
rt'chts. Dat weet ik 111aar, noch vanuit 
de 01-l"F-l<drmef, nocti ,,,~nui!t ,•tle 'f_i:.vdii 
st.r,aa~, noch vanuit de al>dij (~nt ê· 
!)ll!l~ 1\ç. daar P,eb'rui.k van ,te mak,tt~ 
~~R. Yoo~rang_· of geen Vt?Qt:'f',Alfflg 
flos !lfi:a•ag langer. als 11artt:1Aa • ' 
11< hel! do wet -al ~ JII ';°r,,'!'.~.,.~ 
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••• OPDE FIETS 
U moet mij excuseren, mijnheer de 

bw:gemeester, dat < het ~ even, mtnd::el" 
Ultvoerig uilt de doeken qoe, want anders 
ga 1k nog te laat op mijn werk komen. W1.J vervolgen onze weg tot! aan de 
Br-oeks.traat, d..àar lin~ en dan viak voor 
de ·SpOOrwegbr~ reohts om~g tot aan 
het station tn ~everlee. A1s w.e ge:liuk: 
hebben, ts de bareel toe ~n kunnen Wfi 
gemaJQ<elijk de Naamse steen11eg over. 

De stel voor dat wi,j nu ieder onze 
weg ~aan. U hebt wel'U.cht het een en 
anq_el" te doen \l;l'l het g~eent~hu-is .of 
stàdhuis, of •.• ja we moeten toch ni:et 
alles aan de grot~ klok fiahgen. Ik van 
mijn ka'!lt ga me vlug bij mijn baas 
ergens in 'lever-lee pi,esent..eren. Daar ik 
nc.,g wat zeu' i;ii-llen schrijven over het T 
VGl'miJg kruispcmt waar de Ceiesti:jilenTuaan 
aansluiting gèeft op de ~ardinaa:l. 
"ereierl~an ertde Decroylaan spreken we 
af om S uur op het einde van de 
De:cr-oylaan, V>lal< ·bij :ile ea11eel. 

lî Uur. We oevimcte·n èns op het 
einde van de Deèroylaan en rijden !n de 
ri~hting van de kantien, waar we de 
Vandèn'5emptlaàn gaan nemèh. Ideaal en 
ook veilig zou het zijn, als ,we steéi:is 
~êehts mochten blijven ri]d~n bot aan,de 
kant:ten. Maar n±ets daar-van: de 
we~ever heeft ons bedacfit met een hele 
aj.àlo:n rond allerhande verkeerspa~en en 
ov.er allerhand..e borduui,stenen dat he~ op 
een 'i/al'e veld.cross zal. gehj~en. On te 
~ginnen wor,!'.f..en ;;,e over e1,1ke°1e 
tientallen '!!,etets plots n_aar links 
gestuurd naar iets dat zeer. stei,k o_p een 
veetl1ad ge lij~: verhoogde berm en met 
vier,kante dêllilen bedekt. Opgepast voor 
het verkeer v9n ac~ter, en ~an voor; vlug 0vêii'steken en· (!•an met een 'flinl<e ruk aan 
het stuur om de fiets tot op net 
?.Qgenaarnde Mêt-s~ ~ :--.:.,.;_ ... 
Tenslotte nog rekening houöen met d~ 
rietsers die uit de ander,e rächting 
komen en op d'ireie1f(!e (illa.átsi; op de l<o0;:i 
toe gehinder-a worden door een 
verkeerspaal die erop wijst dat zij een 
bewakte tr~•ioovergang nàd'eren. -Aan 4ie 
bewste verkeer,spaal is h~t fietspad· 
maar vier daHen óreea. -Çf:l '<!lil.e 
ver,-oee.fding te tar-,ten heèft men 
telll?lotte een béetJe hoger op een 
bu§l'lalte bedacnt, terwijl een 
verkeersplaat aanduidt dat de wachtefll:!e 
veetgangers daar eigenlijk, Ln 
overtredi,ng st;-aan. 

We zijn de 14,u'ts hopeniiijk niet 
kwijt geraakt en stevenen' a-f naar de 
kruising met d_e Cèlestijnenlaan. Hier 
heeft men bli,jl.<baar ingezien dat het 
verkeer er v,½q;tt'ér vei,'1.09pt sinds de 
li:eht"en er b_ui'ten wer.kiing gesteild z,ij,r,i. 
Dit kJ"uispur:it 11ter-d nog maar k0rt gelfêaen 

, 

in de huidige vorm aangeil.egd, maar de 
entwer.per .hee-Ct v01lge.ns 'lliJ van 
verkeetspreblematiek weinig kaas 
gegeten, 1..a,;it staan dat hij met de 
fietser hee~ rekening gehouden. Op dit 
kruispunt,passeren d~gelijks honde~den 
fietsers, ,tiétçeen -me:rt t:11:t zil.Jn struktuur 
niet zou ~unnen vetniçîeden. Dé 
verkee~siichten schijnen de fietser te 
willen weren. Komende vanuit 9nze 
richting zal hij in A rood hebben als n 
op groen staat en in A groen als 8 ,op 
rood staat. 1Dat betekent dat, al s .wij 
vanuit de ne:croy~aan ae €el!estijnen1aan 
willen kruisen, we met 100~ zekerheid 
voor een rood licht komen te staan. Als 
we gewoon links will,èn inslaanJ richting 
uni vel'sftair,e campui;, hebben we 1 kans 
op -2 dät 'We in A 1R0eten wacl:lten, 
ofschoon we het kruispunt zelfs niet 
oversteken. Alle gekheid op een -stokje. 
Tenslotte moet men, fietsenö van A naar 
C.1 nog erg oppassen dat men in die 
krenkel.s n-i:et tegen een van de 
verkeerspälen bot:st of docr een andere 
weggebruiker gehinderd wordt. Of zouden 
al deze hindernissen bedoeld zijn opdat 
de fietser zijn snelheid zou temperen? 
Dan te9h liever van die ver:keer-sdrempels 
hoor, z~al!s In een woonerJ, maa,r dan ook 
voor de áuto•t. Of gaan die vr,ij uit'? 

Ik zou willen v90rstellen_om op dit 
kruispunt de everste:ek voor fietsers en 
•voet~angèl'S te vergema.kkeiljken·dpor de 
hoeken '<,lat af te ronden en, de 
verkeerspalen minder hlnderhjk in te 
planten. Het verkeerslicht in punt A 
zou ik wegnemen. H verkeersbord dat 
de treinovergang aa st zou ~k hoger 
,tegen .de mµµr beves n I zodat de iietset ei:- ond·erdoo·, n. Tenslotte zou 
het fäter,essant zij s er van het 
voetpa.d .ian de over an enkele dallen af 
machte in-.de 
· laan moet 
· ond,e.r,d·e 

van .de hoger 

'.-'e z-ijn ~et kruispunt ovengestoken 
en zouden ons moeten verheugen .o.\!er een 
goed a'fges'chermd fietspad., war-ei het n:liet 
dat de bedekking ervan v.eel te wënsen 
,overlaat. We bobbelen van de ene bobbel 
op de andere. Als alle wegen in het 
Leuvense van deze kwaliteit waren, dan 
,was 'heeL Leuven é.~n ;.ooner f. Maar ja, 
over en~eie nreter:s ,noet il< ,tech weer 
naar de andere karft I naar d'e 
Vandenbemötlaan. Mu ver Ioopt, onze weg 
i.n de Offlgekeerde richting als deze 
morgen, z0dat mijn ver.haal hier qp zijn 
·eande mag kernen. [l<: .zeu aJi~ s;J;et hog 
drte voor-stellen willen doen. l~n 
eerste: zou er niet voor 111Qeten 
geijverd w:>rden dat een fietser aan een 
krqispurit met ver.keerslichten steeds 
rechtsaf mag i.,nsl•aém, maar zonder dat 
Fli:j hier.bdij voor.r,ani gentet. mt,t is i1n 
het· li>e:llang van zijn veiligheid. In!lii.eh 
!\ij irrrners wacht tot groen loopt hij de 
kans door dringerige autobestuurDers de 
weg afgesneden of weggedr,ukt tre 1,/0rden. 
fl}it prriuciepe tracht •men de ilaaj;s.te tijd 
éok a~ tiile te passen voor aatè•s. 
Denken we maar aan ae werken uitgevoerd 
aan de Naamse poort en geplar:id voor de 
'l'iense peert. Deze aanpass-ingen hebben 
veel geld gekcst , Voor de f:ietser hoeft 
er n-llits äangepast, te wollden, ti-enztj de 
verkeerswet. A:l s d'at niet l'laallbaar is, 
stel ik voor om, sighal!isaties te 
plaatsen die de fietser wel toelaten orn 
rechtsaf te draaien. Ten tweede: in de 
:fä voH - straat, hee-ft men een stûl< en)<e:I. 
riol'iting ingevoe~d omdat de wek er ~oor 
dubbel autov.erkeer te smal is. Men, 

heeft hierbij ook ~e ftetse1'1 O½er, 
dezelfde kam geschoren; zodat, hij, In 
een richting, via de abdij omgeleid 
wordt. Analoge zinloze omleidingen doen 
ziçh ~P vele plaatsen in het Leuvense 
voer. On er no~ maar eentje te OOE!!llen: 
de driehoek gevorrod doe» de p,1atte"Lo 
straat, de Koetsweg en de Romain 
Rollandlaan. Dergelijke omleidingen 
zouden voor de fietser moeten afgelast 
worden. ;J'.k herhaal: . voor d'e fietser .is 
krui'~er,i altija veiiJ.iger d<!,n ~ngehaa,ld t·e 
worderr. 1'en deréle: ~1en kan uit h.,etgeen 
voorafgaat afleiden dat Groot Leuven 
dringend nood ~eeft aan iemand in de 
verkeersdienst die ,ernee gelast wordt om 
speel-aal aandacht te gaan. schenken aan 
de pl"otilemen van (ie fl:ets·er. Met kan en 
mag niet langer meer dur,en da~ de 
fietser een vogèlvrij v,ér,kl:aarde is. 
Van de drieduizend verkeersslachtoffers 
per jaar in ons land zijn er meer dan de 
helft voetgangers .en C~e,tsers. En k!<l!ll 
me n.l:I niet zeggen !dat aé hiervoor zeiff 
verantwoordelijk zijn, qmqat hun bel · 
niet rinkelt, er o;ndat hun katteoog van 
achteren er niet is, of o:ndat hun 
retlector van voor ontbree~t, of omdat 
ze ÀUD ftets niet goed stallen aan het 
stat~oo. Nochtans heb ik de indrUk dat 
men vanwege de overheid vooral hiervoor 
oog heen. l'.en zoekt naar de splinster, 
maar de balk in ,zijn eigen oog 11.aat men 
waa.17 'hij is. 

Hoogachtend 
J. c. 

1 

5 



ä ··E.PW 
- ■

E IEDEREEN T1EVREE !!I• 
E ISWIE? 

l!o è Rwam .u i!n d,ia po- 

. -· :Van huize uit. was ik a-p.o:Jiid.e.k. 
m eerde lil.ig e r Ln via het 
'il. jong .,D·e s taip na-a,r de 
~a•IJI d .. 
·á1i::o•m • 'Il r a1a l: ~ 

.::...;; ;;_.;;. ,..;;,'l;:'Bij he j1onge,r>ehwerk 
ilé mez ·,n áec2e strek- 

beralisme is o h nte- 
lijk v~ak o' nder- 
s Me en 

laat 
j,h-eid. 

• zo- 
. _ drijf- 

kx,acb1! is 001< he" p'L'ivé-ioitiatief. 
Men moe·,tr "S·olid,ax,Ltei t be-eonen met de 
mind e minder begaafden. 
ZI'> ,8 -rri1h·eid v._oó'r zo- 
v,ee!l. .rr lei,dt :v.acy.;1:é:;lf 
tott ~z d en p1 · · e. 
Vanà- ~- c a voors v an 
be, behoud e tbouw ge- 
meentelijk o s,voor~l nee basis- 

. · · .He aats en mi~ieuge- 
bi >ek plural~sLisch: 
t v a n de g,,e-mee-nte- 
lli e&t aUe snr-ekkin- 
d1 1,.e,n'oemen v--an 'leer- 
e menseJ:ijke a f s t a nd- is ook 

. de te benoe.meo Le e-r k r-a.cb c e n 
z·· bekend bij hen die moeten 
b er ' · .. k b de 
c ie 'ij- '1-en 

,,r· \lij 1/W ;i !iet 
d e i:s,t r~ppen, 
v in h,e·t on·de:11 d'e r 
11ek e hol:!,den àte t amheid. 
Ret ,:,ijl<sonderwij•s is s s·tisch 
onder;vij s gewordëti. 

r- 

,..,.~.SLA 
I · > 1 1 {i 1 o ~ 

' . ~ ~ ' :>. , 

' ' . ' ' ' f ' 1 

USM~I~ ~ 
· en Wctlnlél- pat,+ 

· ISClrtE 

sie" met mian collega's o'ic de "grot.e" 
jiplitiek.lk werd niet ,geinspireerd 
&oor personen,wel door pe~soonlijke 

g, 1 ;ver ge 1 ij k-i ng t u es-e n 
i J. s t'eme',n•, :J:k m·e en hl!- t 
ge •h•ebben eifi. g:ew01n·nen 
n centrumidee ge]sn- 

ceerd do jsns . 
D_,P::Eist d.e ,po• 1ciek niet t.e v e a I va'll 
:UW-priv€ leve-or 

Schepen 
r, . .PlERCO 
Sport 

Pierco: 1k zie de politiek eerder 
als e.en bobb~.Ik ben er niet -aan ge 
bonden en ik voel er mij geen slaaf 
v an . Ik kan .,_e,..g als ik •,1il"al zou he.t 
met spijt zijn,Ret zwa~r~t wég~~ Ie 
v.e r ê egenwoo-rd ig i nge n . .Pratl< t is c h e 1 k 
w-eekend;op alle soorten manifestaties 
moe.een scheaenen aanwezig zijn. 
D.P:Kan je ons iets meer zeggen over 
ffe strukcuur van uw partij? 
Pi.,erco:Alleréerst zijn er de wij,kaf 
dêe.1,,in,~e,n overeenkomend nre-t ële vttoe- 
g e.r e d e.e 1 g em~en'ten, Da ar naast is e•l' 
voor Croot-Leuven een ovel'koepelen.d 
o~gaan,samengesteld uit afvaardigingen 
u1c de verschillende wijkafde1ingen, 
vërcegenwoo~digers van het syndikaac, 
•• mutualiteic,de jeugdafdelingen. 
De wijkafdelingen, d.Le m.;rn,o,èlelij,ks s a+ 
m,e-n:ko,m-en,:no,ude.n ziel) voo;r;.al p•ezig met 
8-e politi.eke aspecten v a-n het b e Le-i d . 
Zij zien toe of elke deelgemeente 
~el het stuk van de koek krijgt waar 
op het recht hèefc.Ret overkoepelend 
· ndelij ks o'f tweemaan.d•é~ 

s n Grö en telt 
5,0,0 

e ijftt . eb eng in- 
s s e g e .. e h.eb b en. S·o·ci,o-culi t u- 
ini tiatieven moet me~ nogal ver 

zoeken. 
· o: · · g,enJ.ijk 

i . 
et: inn valt. 

Zo heeft · · · n d ep Vei- 
lig Yerk t,b bon~en 
a a-n S:ok,e n q ij 
sv0O,r het an, ~n iJ:.e11,1- 
·Vien enz. . gew. il l 'I' 
Ik moet da op 
piaatse!ijk vlak hier goed 
w~rk ~oet ·, ënk bij.v. aan de orga- 
n,1satp.e v nderopvang u e Wiilsele. 
•D. P: Ret n p,u,blieJ_ 'm dat · 
ïEe PV.<V ee, B!'c'h,eurde · a.e fa,nii- 

~1s,. ~ 
==:.::~:J1e mo•e1i: d,at we.-li w,att 11elative 
r e n , N,a de fusie was er ind,erdaad' een 
tweestrijd tussen con_curreorende af 
delingen die eigenlijk b~rustte op 

rivaHt'e.it tue, ·· onb r.e e r s 
en worden. 

·er h de,ze: 
nad(lt via 

V - 

Verdeeldh.eid rond ee~ bepaalde ster 
ke personaliteit v-ind je ~<:hlle<1, niet 
alleen bij ons,maar ook biJ and~re 
partij en,. Dan heb j.e, nog de. LS1ll1 (• •. 
Lib,eraal Sociaal oemokrats1che Pa11t13) 
mss11 d,i,e 'is in lh11l! Ti!.èiu-v,en,se ,nJi,e,A: a,k 
tief. Eig-enlijk vind ik dat a1le111a-al 
uitingen van typiscl'i liber&ism-e.: 
bij ons staat de vrijheid centraal, 
bij o~s ~ord~ er geen sterke paortij 
~ucht opgelegd. 

. ' 

NAAR DE 
VER,K,IE~:INlGEN 
(198'2) 
D. P: Als we even t .. e_rug,denken 
p-rog--rromma v-an de 'J!V:V 'b'i'.j d'e v 
geme e.n te,;aadsverk-i e z.i ng en, \>IS t - 
van gerealiseerdî Met welke realisa 
ties kan de PVV uitpakken? 
Pierco: ~et ombuigen van een vorig 
beleid is niet zo gemakkelijk 
Ln v.a L rojekt bljv.w.is o no 
bas r., •u to-c.h ~iè·t w.i 1IJ, en 
z oma a joenen fla.n'ks s c h a · e- 
ding_ g.a.a n b•etalen a-an een o.ud -r? 
Een ander voorbeeld is het conserva 
torium.dac 12 jaar ge.leden ges-,ta,rt 
werd pro Tobbaçk t 
het Q, ne en, z o ë a-t 
wer'k.e· n~' c'h orrd en ·o- 

, c,~:·el n wor··a~n.. er- 
miJne , te kort om ingrijpe.n e 
beleid-s,wfizi~ingen door te voei1en. 

D.B:Uat kan Je t9ch niet. a an vo e r en 
vqo~ wat bijv. het Dienstencentrum 

p,ro>b l1em'en da Sir :t,ij,n inhe- ·· 
nden aan BID>K-proj,e··kt·e'n. 

D,P: Ma·ar d,e stad ~e:J!f heeft toen 
wel · · · en o ' m een v a s t; kader,ê.e'JI 
be r ce k,reër en? 

s1t11,sit te,genove'A! d:a<t wij 
g-ebru>d!ll,<.. llls~e,l'I 1,1;an n:atil,,o- 

. l~ans,<n.J\:l! ben Lk princi- 
P7. . el\<. BTK-projekt.H8't is 
'?'11Jn eCJrva•r~ng dat bepaalde sta-dspro 
J~kten no e ue aan e e-n. volledige 'bezet 
t!l.ng kiwamen,Het gaat dikw"l • 'i 

1S1emo,tiveeirde mensen "'>k ke~J 
6 
'kom nl.~ , l 1 1 -~ 1• •"11. " z,u1L1 e ge- 

;v,s ile1'1_ orp ,de hu,~svestd,ng'e<l-ti,enstl fl 
lik vd:od'. h,eei h,et Jl'l!K-sfe teem een 1t·o11 
s-yetzeemi men zou betër di , l: 
gelden ter beschikking 11:e~~!~~::nr 
de.gemeenten.Problemen o ea 
liJk vla,k zijn dikwiH,e ~e~ 
van een gebrek aan nat· 
Men ma,i stellen d 
maar lfe r,·e 11.k te 111,o,g · 
Staar u niat bll 



D .• 11: De '1raa,g blijft waarom men voor 
b eip,a,a l de aankopen vee 1 g,e l d· ove rh e e f·t 
voor personeel 'blijkbaar niet? ,, 
PieYco: Kijk eens,je moet toch wer 
kin,gsmiddelen ter be$c\,ikking stel 
len van d!e me n.sïe n ! We g.e v e n nu al 
55% uit aan loonkosten.Mijn ideaal 
is '50% aan personeelsuitgaven,50'% 
a.an werkingsmiddelen.Een personeels 
a:i,.,ngro,ei, zoals op.rîa ma van ll'rK-ers 
in het vast kader -mits toelating van 
he~ Ministerie van Binnenlandse Zaken 
is maar gerechtvaardigd als hec ge 
paa·rd ga.;at met een ve r më e r d è r-i n g v'an 
de werkingskredietei. 

"D,EMOKRATIE" 
D. P: Iecs a n d e r s . De gemeenteraad n l s 
b.e Le Lds'e.r g.a.a n ~s toch maner een la 
chertje.Opmerkingen van de oppositie 
worden dikwijls gewoon geklasseerd. 
Ook met de inspraak van de bevolking 
is ~et maar povertjes gesteld.Wat 
denkt u bijv. over het "Infocentrum"? 
Pierco: Het Inf~centrum kan zeer nut 
tig werk verrichten bij hec doorspe 
l•q van informatie.Ik meen nochchans 
dat het Infocentrum een ruirue~e ~e 
voegdheid nodig heeft: het blijft &e 
veel beperkt tot ruimtelijke ordening. 
Het is misschien wenselijk het Infó 
centrum e,-p te. nemen in het vas t e 
stadskader. 

D.P:Waar blijft de g a r an r i.e van ouaf 
han,k.elijkhe id 7 
Pi•rco: Je moet vooli het een of liet 
ander kiezen.Vergelijk met Sokelo: 
als gemeentelijke dienst zouden 1.ij 
financieel het hoofd boven water heb 
ben, als VZW zijn ze vrij,maar ze 
kuc0nen geen vaste betrekkingen aan 
bieden,ze moeten allerlei iniciatie 
vên nem,en om aart het nodige geld te 
ge·raken. 

D.P: Onafhankelijkheid is toch een 
vaste v er e i a r e om alles wat de men 
sen kan interes~eren door ce geven? 
Pierco:Dairvoor is geen wettelijke 
~erpiichting! In Nederland is de si 
tuatie o-p gemeentelijk plan helemaal 
a,n,d,elis: a;ci1s ambte,naar b-e n je 'd•aar 
beter gedekt doar de burgemeesces, 
die, zelf een alll'btenaar is. 

D.R: Onde'l!tusse,Q e i t :je ~~er met, een 
za;rk zoals IVERhBC, waarb 1'J alle l. n 
~;rma ci• in handen is van lln ~ersoon! 
wa~rom geen studie rond hee~ die zaak. 
1Jli:.e:ii;c,o: tt'j1a., dat is e,tn b-e e r j e d? al 
gemene regel in onze techndkrat:sal\e 
maacschap;pij .De technokraat bezit 
meestal een kennis dié de anderen 
nie,t hebb,e_,n. 

WAT 
M1Err DE cv·p ??? 

P·, W . . 1•·,i;e v;e~bo ud i ng tot a e , . at- J.S 9u "' 'd h ·'Jit p die ae absolute mee~de~he4 ee • ~v L •ullie et schepencollege,.oe_en, d 
· if d' wiel aan e som~ niet een V~D e 

n? d d ev~n Helemaal nieC.]k ga a 
n met een anekdote: 
~ verklaart dat men 
z@,g_'t da·t Id. j v,eea. c e 

veel toegeeft aan de PVV!!! 
Eên coalitie is nu eenmaal gebaseerd 
op vooraf afgesproken akkoorden.Er 
zijn op dat vlak bij ons geen moei 
lijkheden: zowel cvr als PVV houden 
zich aan de bcginakkdorden.een colle 
ge moec per definitie bijna collegi 
aal beslissen. 
D.P: Wac n i c t wegneemt dat er wed 
wat discussie zal ontst•an bij grote 
a a nb est e d i, nge n? 
Pierco: Akoord,maar die discussie 
speelt zich ook af binnen de partijen 
z a Lf , Harde cliscu-ssi~binnen de p a r-: 
tijen ot tussen de partijen zijn cot 
h i e-r r e c altijd vo o r a f g a a n d e l Lj k ge 
beurd.Uiteindelijk vinden wij elkaor 
w el . 

D.P: Ik neem nu het voorbeeld van de 
huisvesting.De manier wa~rop de ver 
nieuwbouw vaudeeld werd.kan je tóCh 
niet ernstig noemen? 
Pierco: Dat is zo gebeurd: met het 
schepcncollage,de grondregie,de Ge 
we•celijke,Heuvalhof is er een over 
leg geweest over dia vernieuwbouw. 
Hieruit bleek dat eigenlijk geen en 
kele instantie(ook de Nationale Huis 
vestingsdiensL niet) over de nodige 
ervaring beschikte.Vermits de Gewes- 
te lijke nog enkele projekten(o.a. 
Sehoonzicbt in Wilsele) lopen had en 
Heuvelhof wijselijk beslist had van 
zijn geplande appartamencenbouw af 
te zien,we.rd de vernieuwbouw aan het 
St.Jacobsplein toegewezen aan Beuvel 
ho~.Voor tien zal dit eerste projekt 
een experiment zij-n.Ditt geldt t ro u 
wens ook voor de and~re maatschappijen. 
D.P: Ho.e rijm j e het e o.ek e nne n'-ve n 
Wa,genhof aan lnterleuven?Ops,ellen 
van e e n BPA is toch o.o k iets d'a t; de 
gemeentedie,nsten kunnen doen? 
Pie~co: ~omenteel zijn de diensten 
v.an grondregie, ruim·telij ke o.rd ën i.n g 
ove~bel«st met BPA's.0mdat de uer 
krottingstoestand een snelle oplossing 
v~aagt,is beroep gedaan op Interleuven. 
De stad is tenslotte toch ook vennoot 
i,n !llnte11leu'1en"Wan dil ,vel'delil))g, van 
de vernieuwbouw Betre·ft,wens i:_k nog 
te zeggen dat men het toewijzen van 
deze vernieuwbouw verbindt met be 
sta11,nde nieuwbouw, Zo h·e.eftt ffle!l: aan 
de,Gewes•elijke,die St,Maartensdol 
op hear aktief heeft,de Nerviirs 
strapt toegewezen.~at is gewoon een 
kw~scie •an rationele ~i~~guw. 

D.P: Welke garanties ziJn er dat de 
pr-ij zen van vernieuwde wo,,üngen b,e-· 
taalbaar blijven? Kunnen de mensen 
blijven wonen? 
Pierco: Stadskernvernieuwing zou in 

'deqlaad zo moet-en opgevat worden dat 
de mensen kunnen blijven wonen tegen 
haalbare prijzen.Anders worden die 
mensen gewoon naar andere krot-een 
gedreven.Ik pleit daarom voor een 
systeem van "doorgangswoningen",dit 
zijn lege woningen die eerst gesa 
neerd worden en waarin de gezinnen 
kunnen verblijven die dienen te war.:h, 
ten op de restauratie van hun eigen 
woning.Dit is bijv. het geval in de 
Nerviërsstraac.Alles staat of vale 
natuurlijk met Be uiteindelijke huur 
prijs van de vernieuwde woning.Voor 
..,oningen in eigendom van de s t.e d is 
dat 20 g e-e n probleem.De Gewesce-lijke 
daar c n t e g e n i s ge bond e.n aan e,ep huur- 
wetgeving. En hier zitten wc op een 
punt dat helemaal nog niet uitge 
praat is.Terloops kan ik je zeggen 
dat we do.or de huurwetgeving,die zo 
pas van krecht is geworden, heel wat 
mensen uit een sociale woning of ap 
partement kunnen gezet worden;mensen 
die er helemaal niet thuishoren en 
d.i r op g e o n d van hun j a ar i.nk ome.n b,- __.. 

HET "SOCIAAL "D I ENSTBETOOr~ 

VAN DHR. SPROCKEELS 

Geachte Heer VolJcsvertegenwoo.rdiger, 

Met verwondering heb ik 
Uw gestencild schrijven van 27 febru 
ari 11.,rnet eveneens gestencilde bij 
lage ertoe strekkende de Heer x .... 
als vertegenwoordiger aan te bevelen, 
ontvangen. 

Ik heb inderdaad vroeger 
met u nooit enig kontakt gehaa,het 
geen duidelijk blijkt uit het feit 
dat U er _zelfs niet van op de hoogte 
bent dat ik een vrouw ben. 

Kenn·elijk: hebt U kwestige· 
aanbevelin•g aan mij overgemaakt,naaJ? 
aanleiding van de door mij in de Passe 
Partou t geplaa ts.te aankondC'.l..ging, hou 
dende plaatsaanbod voor verteg,en 
woordigers. 

Het spreekt dan ook van 
zelf da~ ik Uw sehrijven niet alleen 
ten zeerste ongepast1 doch zelfs hoogst 
onláe1.eefa vind,en ik zou u dan ook 
willen verzoeken in de toekomst van 
dergelijke "aanbevelingen" te willen 
onthouden. 

U weet ten andere best da,t 
deJ?gelijke tussen'K>omsten bez~aarlijk 
resultaat kunnen hebben,tenzij u als 
voernaarnste bedoeling zeudt hebben 
d'e pe,rso,n,en voer wie,(:] t:ussenkein't 
een rad Ve:50:r de 9gen te draaien,on, 
geacht h1ln werkelijke k~nsen ep aan 
werving. 

Ik z èrid o:v,ei;1>gens ,een af 
s<::hl:.Ht van hud!dfg s-ohrijven ae.n de 
Heer x ... aan w~e U trouwens zoudt 
kunnen aanraden zelf de kranten met 
pla·a,tsaanbted!inge,n in te kijk.en 

Met 0:prechte hoogaehj:ing·, 

(naarn gek9.l'ld ) 

•' J 
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eu dit mee,i;· d•an '8 g,c. 
~ lciunnen ·,nie,I! a,1\ve u: 

ergelij ke mens l', 
buitenzetten r1.e 

k vind dat ~aar goed ist 
I! er voo•r ·S't •1M·a,a,Ftre,ns d 
ijst bestaat van AOb ? 

D.~: Ben ne e- 
reid · · .d e 
g~~ dn 
jul 
• wi· ons 

, n 
s. ób,e,s, i j l<i :- 
gen, s o e 

" · ve gr~mma 
n an u a.t d.e -Yan 
1 ,ie, -rd i•s.Br is• 

wel een en ez-ig om me·er gel- 
den te zijnssekto1:,_ 
-~ · te liehou- 

n. 

over ge- 
a f:,w,e g,e n 

!t-red,.li.a l Oo.-,, 
te klein 

bel©:jken•: die expohall is er niet al- 
l s t vo o r de 
, ,op i t·e;ó: t,. H,e t 

Do s t be an e- 
de ke roeping 
a'll. 

do er het Politiek :B,ureau van PVV Çxoot- 
l,e,1,1,ve,n, te be,taJ.,e.n; . . 
-·te aansraarden da.t fle-t bele,7<L ~n de 
opties op gemgentelijk,prov1nc1.aal 
en nationaal nisreau bepaald worden 
:bn sam~ns,j>~·B>,S!k en i,n o•v,eril.eg met h,et. 
:#·at· tij b urr es u v,a"' de P qv G,Jï'o a t- 1 e u,v:,e':', 
=v e r s Lag uit te b r e.ng e n aan het Poli 
tiek Bur-ea,u van d.e P.VV Groo t-Leuv~n. 
owe·r heit belei'd -yam ae· o.r g-an em w,a~r1.n 
hij / z ij rl e p a.r' tij o f he I! S ta d-s bes t'U. u r 
vertegenwoordigt.'' 
Hoet hieraan nog wora•n toegevoegd 
.~Jt; me't die fo'k.umeQb d,e m~~h_t v.a a 
Spro.c:kee'ls b irn-a e n a1e p,art1.J al'lee'II, 
maar schriftel1jk wordt vastgelegd? 
0ok m.et de dam,c,krat.i.e (een ·ande7e li b.e r aûe ë o.o d,to ene1;) i.n de. PV·V a s 'he tt 
niet zo goed, gèsteld.J:le toeg.ang tet 
belangrijke srergaderingen ~~ enk71 mog~lljk mits een persoo~lLJke u1.t 
no'.digi'qg van 'Partijvoorz;i.t<t~: S·1prr:t'l 
c~eels .M~n kan wel gemakkel1.Jk raden 
wie een uitnodiging krijgt èn wie niet. 
Ook het samenstellen van verkiezings- 
~ i.Î sten ge h euf t a 1 e ve.n '' d,,e.m,o,kra tMs c'h". 
.Het s t-aa-t d1hr . .Sprockeels "v,o,ij" k-a'<ru 
didaten te poeseren or te wippen. 
Ls het misschien dat wat dhr.Pierca 
be.c;joelc ah hij zeg,t dat e,:,:, s.oms in. 
ce,rassante m e-n s-e n op de PVV-11j s t 
komen???· 

l 

IN N'[lGMAALS 
DE TD·E1KOMts,r 

v•an bij het o-n d.e r t e k e rsa'n van het 
akkoord met Thirion.Bij aanvaarding 
v.a n het voorzittersch·a-p heb ik mij 
w·el v o osrg.e.a crae-n on tsl,ag te n e.men zo 
drra ik s.c h'ep'e n eo'u worden.Dit ·,cint 
s1ag kan pas bij de eerstvolgende 
algem·ene vergad·ering en dat is io 
s-e p t e.mb e è • 

THEORIE EN 
WER'KE'LIJKHEID 

Om een We\Jf-'lo,ze 
part~ tocliwa top 

'\7e 

ffieuten 
· e $taat bef met de parking 

et: - inZ. 
: , &a,n in h'..e1t s•c11;l,è.,, 

.;;,.;;,.."--'--,,-1 'is• h-e t Lade u•z e- 
, · k,eer·svi;,ij -sa,nzien 

' g? 

e<t ,met · · g in 
b,t "'1,-a,n •81 'il 
kie~er w met 
rkleed1pa .. · 

· eb ti.e,rg.rond 
\b e,s,t,11-,a,t 
ncte:ns0, 

te 

'1 r- 
~j , r 
aa et da- 
ge~egd o jn in 
ab i1e1,e 1> e. 
• zo d&t der 
enomen b onder~ 
ltteur te w·or o or d•e 
en- Cuit<Uu,r" in d.e pro- 

11,D.tt was· op d-ati. mom.ent 
e betrekliling 
he'b ik me't Thi 
lo,ten d,~t hij 
et schep,e·naalbt 
S'B'D h m:iijn be 

d: het kader 

en 
at- 

Totdaar het interview met schepen en 
r,iijzende PVV-ster Bie1'-co.Het. Dijle 
P-~1:N: d k a ti h e't nca·t u u rl:ij k niet lat eo-n 
z·ij n m•e.nLng hierover wee,r te geven. 
Hét moet ans dan ook ~an het hart 
dt,!t wij '\J.e•t ' ge · d ,optimisl!le 
,..a,n d'hr .Pi:er r partij n'iet 
~unnen d'elen. Il grote po 
tieke theorieën te v digen mo 
w!i.j n ·dat "?ij het il.ii.b · 

•' · ",eg·r,i,p (füo,~l<,st,e,en , - 
eol,ogcie, e o a Ls dhr. __ 

, ~ o ai '-'Bag,passief en eli- 
E e z ise.n daa,r,:v.a,n b1ij:k·t • 
i · a,n dre lle,u'Wen·s e ' 
e dil~ op pap·iet g-r o-ne 

ni hoo;g mo lope.n 
,rs !ijlei.de,11 ás 
:iij, tijiJ! l)e• ,r- 

~ 1' ,ew-ooq goesting e· 
V~ zi}n er êwe.e i- 
1.d v 
d,e e e- 
'e p oe te 

uit,ter de 
aa.t1, de , 

ert dié z.o Il l! 01 i, td, el~è 
,heià va tacri,ssen · 

m ni n opgelopen. 
[,n s.en mo,e ten v·o;J, g.enclè 
\11,1 k-e,~eo·: 
11 , PViV•-mandS1t~ri s 
G dt zich: 
-het Pali'tijpro~ramma en de ij- 
t,uc.'h t te ·a.a,l),v,aa·i-d•en en, ee ed,ig,en; 
-älle benoemingen,bevo~der en 
politieke beslissingen v,oo ande- 
lijk voor goedkeuring te o erpen 
:ara.n he t ~ o 1 ~ 'i: :iJ;'e,~ B,u ,re ~•u v a,,:i de P '{"Il 

Dl 
· · nciële ere.bijdrage• 

d worde, 

1 O_PEN STALDEUR 1 

Hallo 'Dijlepa<!-rd, 

Ik m t het S,tee elJlfde ZUUli'prGU·l'lll 
is d n ongenoeg spreekt ovêr 
de G usfoesten. o.oo·o bezoekers 
zïjn be,t au· '\t n · · eens me,t •bem.•. Is 
ziJ ocs bîl:eem ·dat 1h1:j ,i,qgangll- 

. t b ri? O,f is het zijn belcom- 
, de nten d'ie nu in. hun ,blok,- 

z · · t,1 uur 's nachts 
,. ·.. ,t .-:-c'-'--;;± ten beiluisiler,en~ 

Het f'è:i1t d t gevd is voo.r enlfel:a 
studenten tot uur, weegt niet op tegne 
de vaststeUi~g dat -veL.e Leuv.enaat's h.et 
ganse, __ ,taar dool', ook, na I uu:r ongewena,t 
~awaa·1, moeiten, \rerdra•g~n van de studenten • 
Bovenftien heb ik e:r de ~anwez~gheid van 
hee ten vas,tgesteld i,n heel!. 
pa1;1 s v,iler i:lage,n1, n•l/eli. i,n de 
b~ , dnus!:liee'aten, maar er 
m1.dden1, heb niet de mnste neiging 
tot, fl:auv:v gevoeld. lk m,_een dat dit 
ook ,gp li~ ~o.o.r aU.e bezoek,e,11s • 'l!o t: slo•t 
het Pl!'l1i ia al! lang in. zijn 001:sp-conkelijke 
staat hersteld, Uenzi~ de sl!~denten ~et 
intuss!n al,bes7hadigd hebben. 
Gdukkig zi],n, Z•llà d•iie am van geest: :ilfij-n 
want l'iëli r'tjk der hemel!en zal hun toe:. ' 
behoren. 

Een l~vtt.naaT die vez:draast da 
•i:n ' t bi11r acblij nt, · 



. 

TELEUVEN 
Op S jun,i 1980 was net op het. '1:.adeuze 
pleiu aan zover: liet 18de. Re.g-ime.nt 
Rijdena-e Artillerie hielde.reen zgn. 
vape. uwin die · z·elf 
al • o ye e -e.ni s 
b,ia,m •~e·t S•ll b!Lijk- 
baa~ inge o •eentje 
bij a g.e n tot l\et k r i s Ls> 
tijd weer opfla'kkerend "isine. 
Er werd niet! alle.en vd a een "'Info- 
sta jverig pro~agand ~t 
wo o ,be,roe.ps'!Lce,g1;~,ma wat 
s n e -e, vooràan,staa,nd noe- 
me én adem ~~ s c h e p s qu e t , 
Sproe·k_eels, l'~erco, Vandep , ast 
P4otealid De.vlies) luist et ge- 
b e u r en op met ,hun. a a nv e z i, Burge- 
me Van a.,r men og 
s ti êi<ilie n s n,e t re o,Ji fi- 
c i ~der, r de sh reen 
g e énc e à.e e f d en en het draa,ien 
van roj'ldj es langs het Ladeu:zepl ein 
gekoppeld aan een waarachti.ge twee- 
s terre• generaal.D~ ~foon op hev werk 
weli:él eGlli ter g,e,z,è\t lfo,ó r de, b,e,v,è.l h•e•b b.er 

van h et .Feestvar·ken(nl.het 18de enz.) 
die met een toespraak in. de stijl van 
de beruch~e oorlogsstoker ex-generaal 
Close de aanwezige politiekers maar 
e~entjei de Ie~ sp•lde.oeze sabeLsle 
p'er ve.tikîaa,rd'e, onomwond•en 'da•t. net 
offic:ilerenkorps geen b e s p a r i n g-e n op 
het defçnsiebudjet kon aanvaarden, 
omdat wij anders helemaal aan de Rus 
~iche ba~baren zouden overgeleverd 
zi j n . In .zuivere Ama,dastijl vei::geleek 
hij, de Sovjet-Unie met Hitler-Duics 
la,nd,,-o.m .t1enslotte d e aanwezige,n n·o~ 
even ~oor ogen te houden hoe goed het 
in ons demokratisch Belgikske wel is 
en dat we dat paradijs tegen onz~ be 
lagers uit het o o s t.e.n, moeten v_erde 
di g e n met. het o p vo e.re.n van d'e be,wa- 
p e nd n g.swe-d'Lo'o p.. Vers.chillende a a nw e zd g'e 
d i.e.n's e·11·lich tig en zul Le n deze vader- . . ~ 
landse woorden niet vergeten z~Jn,wan- 
neer ze na het einde van hun dienst 
tijd onder de 500.000 werklozen zul 
len ge.rek-end worden.Haar ja, ze 'kun 
nep dan ,J:lp,g a Lt i.j d in het b e r e e p s Le,-' 
ger of bîj de 11i?ksw.archt,ni'etwa:ar??,? 

foto· n r , 2 
e ne r-a a.L em de 

. : 't zijn stet:ke 
'". re d1ra1ge·n • 

1 

foto nr. 1 
"Blijde rnkoms t" van Burgemees.ter 
Vansina(.n;;ar het schijn•t recht uit 
Ca,nada v•a,n een !'l,aboc-q:ffid:e-reneur·~us) 

Wat ons het meest tegen de borst 
stootte,was de o nb as e'h aamd.e manie,r 
wiarop deze ~ilitair zijn boekje mocht 
t,e buiten gii'en e'l, de a@nwezig.e po~i 
tie.kers de les mó.c'h t; il.,ezen.~ls li~ 
z.i-ch demokr,a,iot w.a,11n,t,•h,o:e~t ,men te we- 

_t'en dat er een .sc-1\e:i,din.g dei: máC'l\t·en 
b.e s t a a t . He,rh,aaldelijk we1eden amb,te- 
n a-r e n (ja,o.o~ een beroepsofficier is 
dat) door hun ministers op de vingers 
getikt bij •het afleggen v a n pol-itie,ke 
v e r k La r i n g.e n over hun d ep a r t eme n e . 
'Fot nu toe w:er'd e.n wij •e>r, n,,i et waa im 
kennis gestFld dat di~ ook gebeurde 
mee de b~velvoerde.r van het l B'd e , 
Ook hier weer twee maten ew twee. ge 
wichten??? A propos,is het toeval Aat 
op de e,: et.rib une niemand v a.n d·e L eu 
ve rrs e S.P. aanwe~,J..g w,a,s, of h,eeft bat 
iets te ma.k e.n met het .feit dat 'J;Q1b6ac,k 
zijn aanspraken op het min'isters•ttlap 
van oorlog beeft opgegeven en zi.jn 
oog nu heeft laten vallen op dat van 
sociale voor•org? Wij zullen hiesover 
binnen afzienbare tijd m.eer klaa1: 
he'id kri,jg·e•n. ' · 

foto nr.4 en 5 

•Militarist;en van- dienst of een päa,:: 
ven onze ge,heime wa,pens. 

z s 

• t 

6 

• 
!oCO • Dl' 6 
Wa~ het, er. tr' 

• 



01ENSTEN1eENT ~ _ , . CJEKT 

Ja, maar 
Het -is echte.,:, ai,11.~al an 
dan het OCMW blijkbaar had ve 
Men kreeg &~!!L~~!!&!!!L!!!!'. van het 
Mi,nisteirie van 'fewe'r,l<,ate,14ins en :l!:rboid 
Op IS juni stond~!!~~!! vrij plots 
aan de deur. 

Hef is t1pv311Jtand dt1t hc·t tOCMW 
,:cilr,jm:nd ~t1ldi;cbr,•I\ h<'efr voo r i n I> 
t iali~,,,,n n[s een cJicnstcnc-cntrum. 
V,,u,; pr'e s t iginuze oml~·i-ncm~q~<'n- . 
~uJI s hot gl'e>C(• ttie11wo atlra•11u scrar.icf 
,·ent:.rhm vindt men ,.tt•l d e centen, . . 1~ t111'L::i,,g~ ~,crci nog een 1 en I ng ~iln 
mi ljnt•n hij h('i· fr,•m,•ent«krcd1:~ op 

,, k 1 1•, J ',át,•11 d c• gi!1lll!t'ntc1rn-11( g,,euJ;.: l'Ul'< • ' 
eçs op, dolt v l ak g,ru•r. hln;:u:j~,; rn<--er 
wijsmuk~n.t\1$ h(\'t tliC'rnH·l•n1:r1ntru;c 
hl"I: f1au\1"'r aan h<1.t. hart gpt,,.i,·:, nn- .. J, 
,ij h("( n·t~t (u•11 '"'f-lf"Ï~:.,·r '-1.1"11 ~~1 ,~ar 
'•<':l('\•!~1,•lle-:1-! ,, i..iï(' -, .1 ~4·1 i.·,~n 1~ - 

w'~& kunnen '{•inden~ klnd,o,~htH;th:n s cunu 
do mensen d i.e <Ic hulp v.in h,H UC hnmJ 
nodL,; hcbhetj. in de kou. 

Rl!t llÏen~tencenttJ:um i's dus opgedoekn ! 

l'l,ee jaar; l 
wees,t •met. een D:IlEN·S\rENCEl!;U:RUM. 
Het l!.egon, in junï, 11978, toeö, oM,eir de 
vleugels van schepen van Wè1zijn 
Théi:ièse. De Reycke, Leuven een 
Blj!K-pioJ'ek,t ,s1fatr,tG dertii,g-ital. 
me~en werden voc r er i.ode van één 
jaa aan ewot'Ven.Z egen tot taak 
een ie een '.klusj~s- 
die ron stam)len, d·ie 
zie , beschikking stelde 
v · handikapten, lang~ 
d s,en, dd,e tloèii hun 
l eidstoestand of 

niet meer i~ staac 
hUcn huis i;.e 01\ 
pottll:'e 1,rate_i.'1'e,i:'d i:n'g 

te n wó'o.nkamer een 
nieuw kle • ge.ven kUcnnen mee 
hun a~m1,; r; hulp op,'het 
Diensten erêcHt.Benalen ge- 
beurt aangepast. aan het int<-0men. 
Hóe mü,der je verdient:, .hoe minder 
j·e ho•eft ,te liet.a 1 en •. 

:,;.:3 één jaar kwam~r: de pro~l-<'.nen van ,ii,: 
verlengi,ng. Hei: DieJ}s·tencent.=m dnaa.i de 
,goed en, b'ea'ntwoordde blij,k)raar aan 

een 'nood .Maar om he~ projekc te ve.r+ 
lengen ZO.IJ de stad voor ee,n tltJtfl moe 
een cus serïkomen in d'e Loonkosten : 
met andere woorden :er geld t~genaan 
gooi,en.Oa.t blijkba_ar liever niet.De 
op<tossing, >1.e'ïrël gevend an door hc,t 
OOIW"-Leuvel) een gelijkaa11d.ig projekt 
te laten opzetten, het persone~l 
van het 11€ werd gewoon overgeheve'd 
naae dit '"nieuwe" projekc, en het 
geld bleef bijgevolg integraal van 
de RVA komen.Nu, juni 1980, stond 
men o,pn.i.euw voor he,èz.ei•f'de, probleem. 
Als het öCtlW het huidige personeel 
wild·e behouden, had het zèlf in de 
gelc!buide_~ moeten casten omdat be;t 
llTlt-j:,rojek·t a•nder,tnàal ·op zijn, eir1<l~ 
lieP.,Dat was men blijkbaar niet van 
plan.Het voltallig personeel van het 
DC heeft z'n opzeg gehad en vanaf 
sep.ti!mber '80 zo~d·en v<lUedig nieuwe 
werkkrachten aangèworven worden. 
Dat .zoiets erg [ruscrcr:e.nd is voo r c!1.:+ 
hll,idig,e pe•i:;'s0nee.1.s.Leden en he,t -vq_o-r 
de kontinui t'E!Î t van een l.!aardevol 
iniciacief niet be~orderlijk is, 
hoeft nau.wel ij ks verme Id . 

twie,e jäaf lan·g veelbélove.nd 
rn d.e c19ee w het 1)0 kan 
teii1.1gkijke ef iniüa'tie.fi' 
be11ezen da g erliodige 
onder,ne111in He, s i,n ;hi!t .ka- 
der va~ de, 'sg, eidszorg 
(waar het OC:M)'/ zo hoog mee oploopt) 
zeker op zijn plaats .De kl,usjesdien'st 
zou ook een btjd,iia.ge <k1.mn:en ,z,ij n ,G!i!t 

ve,;nieuwbouw i n hett l.euvens e : het 
betreft i:mmers vaak opknapwer k voor 
huisjes, ~aar de bewoners of ei- 
genaars niet op · cht aan 
zo'.däen ö~g-innen ou ttwe rk;, 
daken di; ander g zouden 
s v , n;deze kunnen nu cegen 

· pd.js regé•tma.tig on- 
' n. 

Het Di-;i•lepaa.x:d gil],g eens po•1_;"el1 ~a,r 
ae toeîromstpllannen ~an het 0GJ'IW om~ 
trant ~c~ DC.Van de heer Gysembergs 
kregen we zo ongevller het voLg~nde 
re hdrer. : " De ge"llch,~en l!,ben1 de 
ronde -r.at bet ganse projek~ zou ge- 
• rd wo~den.Deze berichten zijn 

• \/'e-hebb,en op H april e.en 
nged i:e9d om opnie.µw een 
rachten in dienst te ne- 
• ·• ongevee•r gelijk 

Ueen ziii.n er •ep~ 
ebeurd wat bet~èft 
furu:ties.ZQ zal 

· · de v1:rant 
i11 , in 
Dit gebeurt 
ntinuiteit 

rdna:d 
zal 

nhten 

, ' . ' -1 " ,u 

d,e;l! aan d'e g~me_enschap, •w,anit mocs 
'ten -dj in· aienst lllij,van, zou• l\en 

bi,jbe:tall? ·,s ook gela 
de ·&emeens bicedt 
,,;,issé'Uni; l <);e. · 
aan and'et' m e~a"k 

ee~s gcdtl1'ende een Lijd te werken. 
•Heli' Die•nstencent•ruru 'beacft._wooTd•t 
zeker;, a-an een reël!e hel\o<!lite, d!at 
heeft hen 4,n z'n tweejal'Îg bestaan 
wel bevezen. 'ln de d<iens,cver lening 
ivan ,l\et OOMW hee<ft het een nnvei'· 
vangh111re pl!aaus vè~overd. Hoe het 
DC op lange termij'n kan wordt'n ui L 
gebouwd, is eccht.er nog n.teit 11,ele 
máal dóiil,eHj'\<, en hangc mede Q'f 
van di, nationale b_eslis~ingen. 
Als na een expc,11ime,nt van 3 j11~11 
R'll!Ç hcic i,o-i:tia,cict l)an (!e'n t<nÖJ/e b.el\oan•e v,o ktlOo n 
zou het. kunnen dat men van u,·crt~ itla 
we,:e subsidies kan krij,ge,n vocir het OC. 
Oan kaan het p,iirsö~<tc l Mtntuta I r wo,rd,111 

·· het vast l)CMW•lla'der wor1J.cn opee- 
dit C~nançiael niec 

niet voor zc>'n 

-------------------- 
ûp d:i e 1111111ier kan het 0OIW 111 1 es ge:'°~" 
op he·t; lhsg i<>n11:1 J Tewet'ks,teil l Lng,smc:m I t" 
,;chuivcn.Dit kan terecht" zijn vool' wot 
de laacsc.e bes! issii,g berreft-maar 
daar ho111:it h.eL ook bij op.Het Of.MW 
had door " ï.Î n e i g,•n ha,nél i, 1 sw i j i.r bij - 
na -zo'n bes l i ss jog mc.>gen ve-r\to•acht:en. 
Hor is vonr de zovee Lttt~· 'kec-r een 
z3ak v~n pr>iQri~cin,n.Ais ~ten ,in wnc,r- 
clun z,, mooj de thuisgc1.onöh<- i dszoTt; 
bep?eit, zcu mC!n uitcinde1 ijk ook 
dn.:id,1..m.r~q,•lijk 1..c, mc,c•te:1 !,a:idèlea. 

• 

slechts .g,edur.en,de ,een 
week op een gans jaar 

SPEEt.PtEINWER~ING 
Ui:-.d hu1,,,1t!.~J.,f ! ~ ht;;,t ~~;,._,~ :·, \':.tr. T!i.1:'.1nÜ:Jg 
2~ :.~:._ .•.:?teld~l" 1(l •·.~ rrC!-:: ic~ te :- ; ;t1 .. 
',{n:_ i~ v.,,11..•j ,,;ttv("r:~?c,;,,l, d!: +T.!. -«..rói).v.k.. 
~te·., t,"L<'(•t. hr-L 0f :i;,~n WPL'l h,.-t. niet, 
:"T:.~r !,1 \.~t:- i;?at,!;, .... wc1•k ·.;..lO <!,- ,;.:,·tt,· 
vuk:tnt..it g_:nat c-r - er, bc•t ;~ !:,•:-..! Î!it 
t)it•'t' ,,oor dë- Ch·rst~ i.1.:t•~ - in L1-~,1t.v·•n 
<•t.·n -vor-:i.1i!lt5',-- !•n n·nim.atl!!\,•t:,q~ :..1~._.-,r 
vet, .. ! -•.-t6 .;~r; .~c1t.'!",•#'c ~,•uk "~!:"t!t 
Ï1Hi~1ri<:ht ,~:or h<·t J\•u;dhr:.is i-;t-i":ll.·r 
in sa-iti--nw~J'k.În/; met. <lc.· pr-0·1iat!i:llc 
,'it..·t:~t ·:uo-:- ..:,. ;el.;~.J. Tn het ve:-lt1dt,n 
~<,n je üe;.e \i.'t.•,1ok all(,c•n :necmak('-!1 p 
lwL d.mnelo 0Heî,be-~'g ?.ol•f .D,~,c joacr- w.'1- 
Jèn -...-~ oa:~ c..! .. t. ... ~ .!.1'.i et.: .. -:- .. :c;:.:.:~Ll 
(tn zal de he!,.. .._ves~d .. ~ ~--.-;•~·cid 
wnrd~n l'\\leF flrit' ~lcint'nlt 

ltr t ,prrr)~("nn'":113 t i.P't ~r on~i"VCPr a \!> 
~~Lg:t 1!i t : in !h: :~·C/lnrrn,id..:i:-it~ :,djn er 
a,ktiv:it..,!J,~~~. mc.t de g.:insc hliOef) er; 
in dl! r:mnidda,; is èr de lilO!;<?I ijkhcid 
<.'lm i.n ~~-cin7 .gr:o~p§es be7-ig te zi\in. 
lla•n bezig z~3n k,in :ww1H a·l lt·~ ..,-,r.o 
"'cne..,: knutslc-n,tonccl, film maken,._ 
h<>~1rlhouwen, nieuwP Sf'<'l<>n ui tf>t'.C1- 
h~1r-en, 1k't".~ rrtt j ,.,s w.:iken, b-ancin,nnt,tiocs 11 

tktns,1 fott:lgrnfji!,S_?flrt en neig ·le-i!._l 
meet: • 
Ik ~;ra,s,tl! ti.as 'c,i,ndi!Jea wc met ,Je 
d·er'.•cil d:j,e Ut> wc<H< ht•eft Jn<'Pll<·Pu1akt 
i:1 c.cn :c.,.cs t.U\'onci in zaal ''Het Rac!" 

WM: 1,,, ~ p,;ceci eij z-<}1t wordc.n lr,ms;t:. 
vonra,l .:if v,i,n nn.- r4-J(,j·ariuen dit' 
deze week zullen 111(>rmaken. 

Voor llJCcr 'i'n1l i c'l\t i nr,ón 11-,,•: , RCbl'ij r 
i,f· lllO(> l'VCII lnnas : ,;11:chts (-f,n 
~dres : ieugdh,•is llcib11rg,K11pel:Ie 
r.Ll\.SW-.;~ ~· .3.!..)"' u~u•.·""11 C\..3~ i.t {,;}( ~·.-, 
Kesse~-lo).TP.1,.2(1 71 7.r,. ' 
Voor dr. vak-anti11Speelf1lein 
up u;nde,ro pl~nt11en en he 
janr kunL O voor irilich 
hij de j 
Munt.il 



PERSCOMM 1tJNIKEE 
R01C>E VROU,WEN 

· LEUVEN 
Op hun verga,de,riLng van. 19 me,i, è..eèbè.n 
de Rode Vrouwen,de va;pu~en 'ng 
binnen de S.P.,afdelLng Gr uven, 
d 'k,.e situ,ati·e o-n d e en 

v,e.i,.o,norus•t! o;,v;er , g.e,nde 

1 .P.g,een vrci'u"1 voor een mi- 
aangedui'cl; 

betreft,st'el- 
1 1 tf J 

van d,e b'erver- 
deli:ag van a·e e , bei geen 

t WE<'l:d i n e door 
l'7 v am" h.e. e!JI 
s v,e,"1fgp,e d · e.t 

/ o o.n à,e v r o uw e,rns,t'' 
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~a e ui t-we'l:king v ont- 
wi beJ,ei en woo,rd ge- 
,i;; t o¼r ,ding •va,,n d e 
!Il e ,n die" ,l\.elt! b,oo ten 1, an,d1. 

V ro u'w·è die oveirh ei dr 
01!1 o.iihJ de·z.e- discd.- 

, 
e Vro<tl.~,en · - ~-.._,_ 
g.ën ·i>--we r 
sociale 
ijzonder me etr 
!lrkrh~_ben,rig a·è ,r 

eef<,t de kred,d:,:~t'.e,n - 
JJ. We r~ ;v,o•o r kvi$~,;d(e 11,1>1 
en; 
ode -Vrom,ren be t n eu r en ila'tt de 
fo:zi ;· , · 'j}<1baa1' 
ast j geen 
ge o tegen 
rme· ' . e Vi,ou- 

e _ e 'ni&in- 
i,a 1 e s eJsc't;o r -en - ko-s> 
c h e.i d•~n v,j; o u 11, u 1'L ~n 
oerd. · 

uk 

a:aÎD:.e,U:J"k tn eel\ ~et'ke,!!d ,a·a,g1foM, a11:eî,t, 
U kun't ons to-el'I lilbeiiij1lë' veiiwiJten d8't 
wij geltnaht hebben gunittiger voo,iwanden 
te bekomen, 'in de overtuiging d4t een zui 
•ver-e_intercol!!IÇ_unalc man~schappiJ wellicht 
'llet.e11e eond'Lttilês· 1b'i!ed e:. , 

· Om it t!? l>e'Wij z,en dat wij yoors,,tanc!'eT dj n 
van het zuiver gemeonte•lfi,jk ini!tiat,ref, en 
dat w,ij dat d.uidelijk gezegd hebbe:11., be 
Zi:n>g ik ,u., bij gaand, de incegTale ,1:'.ek.11tt 
wan 1het deb'a t ·:iin d,e gemeente11natl. Mj!n . 111ag 
misschien, verondet'stellren dlat uw versla-g 
gever ~ven onacntzaam was 5 dit kan ieder 
een ovet'i<omen J toet\ 'de SP dit ver.Jtlaarde. 
!1:k 'h,oo,p ,dat ,u qaa,ryn.n mefq,ii,ng zuH wi::J,Len 
mak;en in uw vq~i;en<!-e adi>tit'è. 

, Ik 1Jeb de d._oox u, gec:Hee'!rde llccei; .B'eckx, 
ass<J.stent ekonömecrie aan de VUB, na de 
gem~tntera~d. -v~n 21 april geconcact·eerd. 
1~. ~.f,lb hem gevl(aagd oI hi._j bet'ei6 :was ~i.lo 
.~·e)s,iis- tre l<ome11, 'lerded-i.gen ,i,n, de ra'ac\szH 
ting- van ti oiei. liiJ ve-.,klnarde z,fon daar 
toe b.eFeid. Dezè taadszüting wera echter 
uitgest:e•ld tot 19 mei en incus~en was peter 
Beek~ gehu.w,d efl op huw:ej[ ~j l<lsi:,èis,. 
lik, mee.o' él'an er stechte w;J:1 1bij ,u aanwezig is 
als 11 schrij H da]; $Ommi ,g.é SP-gemeente 
raacfs'leden een -(l'uidel1.fl<-è voorkeur hadden 
voor- de gem,engde fonnule. Alleen F.1.',ans Van 
l>jpen! die ge,i:~gél hee'ft .-, uit eigit,r naam ,; 
t'è spreken., N'·erlUaarde· ,z,:irch voorssnander van 
d~~ formule. In de SP-rangen werd hem deze 
verkl-aring t rouvens niet in dank a-fgenomen. 
U ~leurt er dan nog FredQy Willo~~"X bij, die 
ge_ep 11:ee,l uitmirnkt van<·.dé leuv,ense gemeanoe+ 
l'aad, 
Hee toppunt van uw gebrek aan objeltiviteit 
is echter dat u niet vermeldt dat de SP-frak 
tie UNANIEM t.egen het voorstel, van het col_: 
,1ége 11eefi.t gesiiemd. !let is niet q,ç ee~s.tc, 
ma'~l ä,a; ik u iràn kwd'e cniu'1 verdenk een 
opzithte van de SP. 
Een voorbeeld daarvan is uw verslag over 
de ai.gemene SP-ve,:,gadering van Gro-oc-Leu 
;::ert d•:i-e d~ r,!tg,eringsd'ee·lna,J!le ioedkètt.rde. 
J.nderd"aad er ]<:wallfel'.l s,rechts 1 ?-) èen 80- 
taJ. van de 2000 leden opdagen. Dit ·was 
o.m. te wijten aan het ~eit dat heel wat 
le~en,i vagens de hoogdringendheid- v.an de 
b~liss•ing,, n-ice-t llersoonl•i,.jk, maar .enkel. 
v,1.a de· pers• 1,1e,rwittigd wa,r'e'n. 
Maar wilt u mij eens ze_ggen in wekke par 
tij in Leuven 80 leden zich uitgesproken 
hebbèn, en zoveel and~ren. ae kans gekre 
gen h!?l5ben. om \J'i:t te d:oe.g,. i.n ve.rb.~t1ö, r:.et 
deze· rcge:nngsdeel•name? Tussen J:>a,akjes : 
ikze'lf heb t egenges t emd . 

Hoogacni::end, 

!!:1J.~W9,0Td )'!!;n he.t: l>ii~eeaa-cd: 

WÎlj' i!ankeo nattfürlij'k ~fr .Van·zeebroeR voor 
he~ compiimentj_e. Wij proberen inderdaad 
een serieuze ,,analyse n-e maken van de pro 
Mei!;J,n. v~n onze_ g~~cent_e. en de •hö(ï.din•i: vaJl 
de, pohcUeke ,p'alJ;t.lJ,e!\. Dé, Rri'h'i•e~ op d'e 
s:tl .hee'fc n,i,e!:,!! ï:e ma,k,e·rn met verdaC?hl!ma- 
ki•ngen, kwade ~rouw en qey;gel ijke, wel 

verschil in vis'' dl! p.9Lit:iek. 
•ijpeq nacuud, de SCF0:tiet 
s me'lt o,nz.e k-ll a-r ~ :v,i,,ni- 
j uis·t onze ta kus-sie ovev, 
unt.e!!J binne - artiJen 
kkeren. Wij t bloeme- 

~ · t •at 11e- 
_1. No, 

e moe-i- 
e d 
• n t Viln ons ge 

eri;wft."j;gèn ~a:n 
· lf:ni'.ein "l!egen-, 

gemeente 
tsaaa ( Dijlepa_ard nr .5, pagina 2 ) s,caat 

• : " 24 stsemd'e,n v e aan- 
,v~l'lc~ ~GV!f en PV wa~ 
, Si' en l'2 .,W-e~s~ 11 ife~ - ,, ' 

. . . Verdér s.~aat ·er tek-st 
van het artikel zel( op•verschiLleMe p~aat- 
een duidelijk vermeld d!lt de '·t~e 
~oo~ai doo1r .de SP geyoerd '<!pr:, luiste 
C•ii;fe1ïB, Wèl'dren'i !l~ef he)liliatd d1êze 

_hed•s in de gemeentepr~a~ v
0

e'c aun, 
Oe ogpoattie zou natuurJijk e te mop 

eest zijn als de SP .eerst zou proteat,e 
•en dan a,~hl!era,f heè besl,11it v.an h!lti 
'llle ,ou go:e.dlteu{ell, ~a, dat .zo, zou ge-· 
1: dJn n we dar uker vernield 

r on_a de context dui-· 
rt Mr. Van- 

n 

klaren als hij wi1t dat hij 
va'(Î, de frakti..e op de hals aou hal , 
al~e v~n-'kJ.ar,i,ngen bHj~t dat,de. so:Qial 
ge.eó •d'oc'fr:im;rk a tartdp,\mt hadden en Z8' f 
vie-s zij'n van dit woord'_. Wij citei:en letiru 
liJi-k uit het ve-rslag van de gemeenteraad 
dat ons door u bezo,rgd lie.rd, de slotveii 
kl,a·t.i\Jlg 'lan de r,rak1tJie;1T,0011;zi t•ter v,an de 
SP : '" Mr. d·e Bur,gemeei;1trer, ik ii~l ~et n±e..i: 
lang'.er trekken: het is t-rouwens de d'et'èle 
maal dat ik tussenkom en dat doe ik niet 
gráag in dit itèbatr, fma~r iil<. wil -vooreer,st 
l;:oél\ ~e,ggen d:a\l! w~li d.e,z'e zaak n4iet doc 
t-rina,ir behande1en, da•f •heei"t daar n.iiets 
mee te maken. 'Wij hebben.gewoon gesteld, 
dat wij er niet zeker van z,ijn dat wij hiar 

en 1kràj gen en wi.j hebben 
;g r .!!)Il :te •zi:eb. !>a@ h 
r g · · t.ie .an l!at is 

tU.e gesteund op een ine, maar wel 
op de bekommernis vo stad de guostig- 
~te1;vooi::waarden te 1v ,g~n. 11 

3. '0nze k-ritirek op d s, aa~ d:e pa-t'- 
tij ,!lnkel 'le1'baal px,otest aantt en 
teg~nstemde ±neen zaak- die d men- 
ten van het social is 
!l\'<lláSzi,t is a.e 's lapp 
hee.·tl'.lf de Sl! ii_:Î(lc!t iicro 
meerèl en ~ndere midde ;en ~ngezet 
beslissing te verhinderen. ts de 
we~kelijk zo na1ef om te geloven dat een 
c,us se-nkoms t:i i:n ,fie gemeefü;eraod de pl..an- 
nen v•a•n d'e DUleli:ti.ge 'fàin'an:c.iêle l;••Q.~p,en 
in ons land zou kunnen dwarsbomen ? 
Arme. SP. 
4· .De kritiek o - de SB sJ.aagc inder.daad 
ni,e.'1:' op d in · feit maar fs een '(,Lsie, 
die >1ij ont eld hebb!!n uit de- präHijJ<-en, 
v~g 9e SP i gemeente- en nationale 
poli.dek. I art.ikel o:ver doorbraak 
hebb_gn we on~~ !ltrit: i tvO'er.~g ken- 
ba.a-r gemaakt. 'De de. a,n ,tl ~êchtse 
dr:Le,parfij,enre-gerin cente :V¾,;- 
·,erklaringen van Wi ·s, d~ l'louding 
van Willockx. in de • Inte~gem, zijn 
voor ons allel1ll!al u • · . van nétzelfde 
fenomeen: ,een par•t:i.j s,be -::~ tiscn. 
is en de so.cilatis,t:i 'i,n erkoop'~ 
voor ~en appel ene Bl' is er 
geen- tijd voor een se · ze an . yse van 
het: re eer akkoord, geen tijd voo.r een se- 
ri; n, het e'leecric-i, 

KUYPERS 
AAN D:E M1l,fSl1l,l~EAS 
CALIWAEA'T 
EN MATH,01" 

A.ans 1 ui te 
d.d;."20 mei 19·so zou. ik d,e acht- 
vaïi de Mini's t·ers wi,iJ.len -ve en op, 
he•t Ye-rzoe,k >{tan d11e Stald ~e o,m, een 
1 ► , ' ""- ~; . ' •. , p ,aa.s,e~iJI"- arro•nw1,s".seme,n,t Rijks~ 

a1.'cbiefd•e-pot te 1.-eu!\Ten te igen. 
In d·e loo•p van het j,a-ar 1964 reeds 
werd di. e a,n emene 

rc1h s ·, me,n me,t 
ad,s_ ';i; ' i;ing 
t K.~.:van 1 ondeT- 
n d.e àeeent<r-?li n he~ 
n i e.!= c.e ~ 11¾'S s el!. • 
,,t a h.e'b'b e,n 'Va1n q ~ t :Is ."»J, 

g, k e-n,,docb f.e f.eu<V<ei\ 
wa,s er op •bil.i,~ gee,n passend 
geb·ou\i1 -v-00 • Zo komt het dat 
Leq~en d · · · si.teit.sstad ,,·~ 
d•~:.i,e. S't:a t Ailg(!•m,een 'R,i9;1s,s-- 
a~c.h1ef , , _ . tob h-a'e,r in-f11a- 
s truktuur .k.an tekenen. D-e samengevoegde 
~~ad Leqven. te~t 88.000 inwo~ers en 
is Kd7 4e g~,oo~ste ~,ttsá•d van Vlaand,e,-c,@n, 
0,l_l; ~'.il/.\ o,S.,e<DibJ}~k k~ <1,13 S•,eaa, h,e,t b(! 
d'.nJ_fs gebo,uw l:lo tt,a t' aan de Rid·dar- 
s ~raat, voo~stellen als huisYesting, 
Du: g,ebouw kan,mitr e,nkele aanpaaai 
we~en:aan Süi~ :v«o~waarden vold 
el} g;,s- 1.n, de o,ll/JDa,dd,eirHj,,ke n'á/bijb 
gel.egen v11n é!'e toegangso-prièt 
ae E.s. en A.2-autos.nelweg,M · 
nemen in ·w~~ke mate U dez 
behartiging in. •he~ bele,i 
u r•e'k:tl!. e,n,? · 
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