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OVER 
BELASTING 
VERHOGINGEN 
EN BESP ARJNGEN 

I!le 1:iRa.nctië'a v.a.n o n ze ,s t a d baren on z e b.e et uu r d e r s. heel watt z-o r ge n • 
ij• moe·~t zelfs een extra gemeenteraad ingelag• wo~den met op ~et 
ho.o,fdmenu b e g.r o-t i.n g s w i j a i g Ln g e n, het s au e r a n g s-p-l an , h.e r a i.e.n i ng van 
belastin.gs're.g).ementen en de begroting van het OGM·W. 

Uit de inleidende punten onthouden we 
d'e bah.eJ.s.e· Ji>praakverwarring tussen 
Buyse tAGALEV} en schepen Wouters over 
het peFceel grond achter Ramberg 3. 
Er moest zelfs een tekening gemaakt 
~orden om duidelijk te maken waar het 
p~rceel eigenlijk gelegen was. Zelfs 
over een verspringing van 30 cm wordt 
in onze gemeenteraad uitvoerig gedc- 
b a t.t.e e rid . !te-t onderscheid tussen hoofd 
en bijz~ak was eens ce meer ver zoek. 

Begrotingswijzigingen 
0-ok · · o v e r de begrotings- 
wi· inig animo in de 

· · eHjk als men 
er i.983 nog 
l 9.1\3 g.e.p r aa e 

ciële r:i:chtlij 
ro'ti.ng v-a n 198/i 

. . 1/a,n Mellae11t 
Sl! p dat de h o-g e r e 

o.v err l uitoefenit rna a r: 

~e w eenten ver1amc. 
teuv, 6, ma.a-n d moeten 
wach urLng van de be- 
groting •r Galle. De minis- 
ter sch iljQen in de buiten- 
gewone ; in de gewone begro- 
ting werden bijna alle niet-verplichte 
uitgaven ge-schtap·t en ,.,erd de verplich 
ting opgelegd een saneringsplan op ce 
stellen. Via de be.grotingst.•ij zigingen 

werden ae niet-verplichte uitgaven ten 
bedrage van 121 mlljoen grotendeels 
terug ingeschrèven. De verenigingen 
zullen d~s cocb subsidies ontvangen 
hoewel dit bedrag verminderd is en in 
de toekomst nog verder zal dalen. 
Tegenover deze stijging van uitgaven 
stond de vermindering van de perso 
neelskos~en met ongeveer 75 miljoen 
door het niet uitbetalen van de einde 
jaarspremie Ln he·t begrotingsjaar 1983. 
Leuven krijgt ook 43 miljoen extra van 
minister Declercq als kompensatie voor 
h.et 'La a t tijdig. uitbet:alen door de hogere 
overheid. Di rac kompenseert geons- 
zins het fi · 1 verlies dát ~ego- 
meen t-é gel. ·c. In de p•eriode 
1977 - 198 , · 127 
m i.Lj.a.e n · eb.be n 
ij ie 
door e 
lroge 
n,iet 
ove 
uit weet de 
ove is omdat 
ze e en ander- 
zijds kompe n hekelde 
ook het. feit ersoneel en de 
vereniginge.n leveren t.erwij 1 
het gemeentebes uur n og- een tegoed van 
meer d a-n 15.0 miljoen h.e erf t bij de na 
tionale overheid. 
Ondanks de zekerheid d~c äe meerder 
heid niec zou irrgaan op amenaementen 

(de begrotir.g moest de volgende aag 
binnen zijn), diende de S~E wijzigin 
gen in op de volg-ende puncen : kinder 
dagverblijven, boeken, volwassenen 
.vorming, samenlevingsopbouw, ontwikke 
lingshulp, isolatie. De belasting op 
vervallen huizen zou 1,5 miljoen moe 
ten opbrengen. Ean zeer voor~ichtige 
schahting want volgens dè acbattingen 
van schepen ~out:ers zouden er in Leu 
ven 200 tot 250 verkr:otte buizen zijn. 
Als mee een bedrag van 5o.·ooofr/jaar 
zou heffen, zou - · · 
opbrengen. De S lijk· 
heden 0111 b 
rony Wout ijk- 
1h · ,e 

ve 
het e- 
ten ~nleve e 
t c-Ll.e n t e n 
Ook Van ltt o- 
t.i:ng en d.e beg lechts 
een technische om 
de motie over b :rstál 
van de hogere ove te her- 
halen. 
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Twe.e. we,ke.n ge.le.de11 ha.ld..ii-e. Le1Lve.n 
C1Jnd e"Lma.a.:l de. l.1ta.nten ~ z e.i' 6-.6 h..e.;t 
BRT-nie.uw~. Ge. n. 1te.i{e11- e.c e.lt 
~e. z~jn .t n.le.u 
be..tll.O ~ h 
~o,U,eg e o 
0'1t.éLe. Qp d 
~a.v,e. n ' em 

z, 
~ 
m en 
1v ' a. & 61,i.'ch e - 
de. 1:Je.il,a.n.twoo11,de.,U.jk~ u.l.tge.ve. 
'w.U.d' g,e.pla.f?.ite. lll6 ~.lc.hu k.a.n 
wo1tden, .l~ hu voo1tge.11.ome.11. 1t 
een n.le.u.we. pog.lng om a..t.le.ltl 
ne.11,e. g1toe.pe.1!,,lnge.n (d.le. he..t 
.tijd e.e.n4 zijn me..t h-e..t ge.v 
leid) .te. hinde.1ten bij he..t 
van hun ge.dac.hte.ngoe.d. Zij 
lmme.1t4 n,,le.t ove.k de. 6-lna.nc 
élre.ten om g e.b1tu..lk .te. mcllae.n 
me.dia. e.11. z.ljn voo~a..t. a.a.ng 
e..lge.n ma.nklta.c.ht vo 
met het: pubU~k. 
U.j d.le. he..t. 9 e.:td 
W..lUe.n 
0 .... 
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. n.g Vat" d,e, .ó ,&0,yai:n,g-0Wè , _ 
n de. g.'ang) u&)'t êf;J:,e. d 
ll:_tt.i./rJ.: n zo e. h.t H 
l naa~ ~nd,lage. 
e. .ópag :Ug:t e..e..n 
n val.t , ed. 6 è:o c,/,o. e.m 1 
P.~.óclie:1i.:1~'.{.ng e.n he..t bn..de.1thriud va,n 

· n e.Ji voe..tt>.n g e.b011de.n °%.,l,g,t l:(.a:11 de. e.d ,&:.n 
lt.0~1t. '· 

Ed · 'Y (1811-1896) 
· 4 au- 

1896 
· g. '· -en 

jl 
:j;- 

n 
~o ..... 
r 

uit; 'he-t huwelijk 
t . •'- en f-tad:·a Catharina 

Ze'lf li,,d hij waar 
vrouw, te zoeRen, 
· we ",l'hn .zij,n. Otl 

é ui·~ 

O;et-e 
,okaa.t 
t 
de 
eru_, 
i;- 

'" 

In. J 8'6'1 ,woi;d•t een agent in lia·rij s 1n die.nst 
,genome,n. Ln 1 ' · · r een Hlj f,!lelf 111rriek 

J.n 1892 'f)cn:den nteu 
, in Fi'rankrij J," ·ioge- 

n t een lüe.i.n,;, f abr i.ek 
n bouwd . Waar. de maai- 
. : . en de r:i'j'stpell.edj 

. Z1Jt1 ·,wo,~ ·alle pensonée L, =s 
énke,l E" Remy binnen in de stijfselfa,briek. 
0p' 1 janua'l:'i 1888 warde da N.V. deer Fabrüken 
van W-ij.gmaal q_gg-e-rich•t. A. de Be cke.r w111'd t 
tot kommissari.s · · , • zee N.V. plant 
de bou)'I v eri.j ttl!n d~ }aart., 

, 'rt/e.rli:î!len van. 
,1 'l'{erny vooizi'ttar 

• a naam van ~e t'l- 
w t-r:Y. <;let Fap,:ie:- 

. y · , . 97 scar t; de 
nieuwe: s1:c-i,j;:f,s · k ,a,a,n de 'Ja;i,:t. 
De · ' · aal b·;î.ede k as-11 
7·8$ t 4:()9 ton pé-r dà!_l 
g,em · ,g eèi'; 
dan 'l 9!'.13 
kon . 
oon n 
s.n.e• v 
2~j dkoop sten;;n 
i;,i y,fa,brieken. 
be .iu, enbekwat1;e 
bel 

4 



- ,r,e,kup•e,r,erce,n v-a n ko·s;t;e,n v,a,n seonooi- 
v.e.r-vo.e r en s-ch.o•o:lreiz.e,n. 

2ió mHjnen aQhtersta1 
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UTATIEPLAN? 
milläèe.n ud.t 
de 1 ·9•83'..,\ 98•f·a:v,;n b,?sipuen ln d'e peri.o 
z iij,n een .· • .e Zl!eken•lhria,teltorten 
mening va~n~ew;~ka_eld?_,mate~h na-ar de 
dus · k e 1.nanc1.ele 'd1.enaten en 

ze er voor ons simpele · · de,n maar de paar- • ze en v 
e e.n ?·e-:i.euze P de •b z 
46 m~.:IJ~ ore11 ~n 6 mi , 84 
34 hl•ili'l!J oen 1.n . , m1.' l , 8,

6 
• 24 · 1 · . • . n , 

m1: J oen i n '87 1 7 mi.' 1 · . '88 v f • J,o,en 1.n • 
ana L9S3 werd de, bijdrage va•n de 
stad a-a n Inte~ll.eu . . 
v . . . • ven voor de. hu1.sv,u1.l- 
o ve.rdub'bela en d.at; is o,p dit 

•U Lm vio l,<lio .. e-n de • In 1 •8r5 s te iLt 
'1 r-ho,gi:n•g. Îr.an 2'% wo o-r en :...anaf 

%._I~ de toelagen aan perso- 
v-eren1.g1.nge:n wordt et mes 

gezet. In 1984 zal op de t n 
l~,5% bespaard ent zal 
d~t be.dr.ag ko n s il.:iij:ve 'ter- 
1:11. t g,an.g a fh,a II ke "a,n d-e Het 
!1.8 o,n\beg,rij•,pe,li, · men et 
zo ew,a11-r saneer ezien fie;t slechts 
over Ia milj,oen gaat. 

Lichtzinnig beleid 
D·e 1 ~at s c-e k a- 
sch.u]d,. In de zit,te al de 
afbetal:ingen inge,n. ove.11,- 
z~eh~ v~n de. e.vo ·e. van de u~tgave.n 
le.e.11..t on~ dait ld voo~al ~e.de.11,t 
1980, ze.e.JL .sne. ite.ge.n" · ·eval- 
li ie-t \/,a, s,,terke jging 
,a,~• tr hèt n van Wo.u- 
t,e s.c'h e pan w a.n financi Maar 
~e ezingen zitten er w• hijn- 
tijk. vo.or veel mee,;, tussen. 1ft de twee 
laatst.e jaren van de vorig isla- 

. -ft me eve,n het 
,t op'k · 1:i.chtz g be- 
r'l'ï.,a,11 reke. · gepre- 
kl'i.j 

197'1,· 
1978 
1979 
198(;) 
!98 
il: 
1 -, ,) 

258.!?45.761,- 
250.979.414,- 

393,- 
166, 
:/67,- 
804,- 

.351,- 

(-2,9 1) 
(+ U,3 1) 
(' • 1) 
~ 1) 
( 1) 
( 1) 

Fiiet deb'etintereeten-proll'ieem k an enkel 
opgelo~t iorden ale de gelden van &e 
belastingen, en het gemeentefonds (• 
9·0 X van d-e inkom.ete voorhaO:d 
ui e •ändelijkie 

.u, , Ma,ar des 
' geld teko~I 

c niet ove~ &e 
, , _ aardoor is het stads- 
bestuur verplicht een k~sgeldfonds aan 
te leggen. De vroegere uitgaven blijven 
00•1< nu no,g zwaa-r W'e,gen tip î:le ste,;ts·l<ces. 

Tabe.l 1 : Ä:lge.me:ne. ,1, am e.n u atting van îfe. ontvang,1,·<te.n. · 
Ja.ar Prestaties IM!rdrac!iten ~ ~ a9s3 73.:1.66,.'SOö 1,820. 8&7,. 734 lso. 2s2.a10· 2.1)44.316.544 
'1,984 76,4S9.<n>' l.900.546.Q'.Xil r6:1..ooe.ccp 2.138.0lJ.c© 
1985 78.75~.0C!J l.952.003.00) l62.8JUXX> 2.L'lJ. 590.<X:o 
1986 Bl.116·.o:o l.993. 743.a;e 164. 696 .coo 2.239.555.CCO 
1987 83. 550.0:X) 2 ,OJO.Ol.4 .eeo 166.596.CCO l.280.160.()(X) 
1988 86.057 .ceo 2 .036. 9Qfl .O.\'O 168.SJt,,<Xn 2.29J.~~5-~ t 
Tabel Z : Algemene ,1,a1ne;ivo..tting van d{! cc~tga.ven : 

al ~n ge.val de. ovelt.lteve..U.ng uan de. ,1>;tad,1,pe.lt6.lge11kaH c.11 
ncto.JL de. Staat n.i. e;(; do 011.g aat; ; 

b) -i.n g,evctl de ove1t,heuce.U.11g /?.t(~lt. 

~ Pêrsooee.lskosten 

1983 al 92S • .9Z6.0:0 
bl (892.926,0:0) 

1984 al 941.9.45.CX:O 
b) 911.a~s.coo 

1985 o) 9,14 ,94ft%XX) 
b)' 9J2.0,14.COO 

1 
11.986 al 1.010.608.CCO 

b) 961. ?08.e:o 

1987 a) l.OJ0.820.C(l(l 
bl 972.620.(XX) 

·19e9 a) l•,051. 4;j)l .cee 
bJ 98J,,4J~}ÖX> 

'N.?rk.i_nqskos:r.en 

21.2.197.500 
212.1.97.600 

ll 7 . 980. COJ 
in. sac.coo 

m:;~i~ 
233. 587 ·= 
233.58,7 .coo 

2311.63~.oo:, 
239.6?4"0CO 

Z4S,~~? .000 
2~5.85'1 .00) 

OJerdrach"-<,n !!::!.'.\!11 ~ 
282.4!9.16, 578.lSS.JSl l,998.998.Jl4 
260.4.19.198 579.455.351 l.94J.998.l49 

316.JSs.oo:, 602.2S.4.CXX> 2.0!!4, 56•1 .oco 
291.~8}.00). 602.254.Cal 2-02J.S6-1.<XJO 

303,616-CXOCI .as.~.= '-~llB.UG.O'.:)? 
275'.6-16.à'.lG 63'5 606:o.,-o 2.06S.J96,CO:: 

325. 745.-o:o 660.509.ooo :2.130.4~2.ooc 
292.~4S.Oóe 660.509.EXJO 2.149.<S2.ClCC 

347 ,62~.ÇOJ 
308. 829 .00,') 

344,622\GX;P 
290\ 6',n. cos 

685.931.0::0 2. 304.014.0:X: 
68S,931.oo:> 2.207.014.Q:10 

7H, 611.00© 2. 3,6.527 .o,; 
7,U.6H.CXX5 1!-.2H.S:27.(_lei,'C 

- 
De. debetintere e pan 
uit en zijn ee van 
de f.i11's-nciël;e sli-ad. 

Ven de 361 miljoen die men in 1989 
t afb,etail.'en, is 255 miljoen afkom- 
g van uitgaven die· 2 en v-roe- 
g.e d e.an ,werd-en. M t de in- 
t et:~•f):.g,s:\lt'9,Wmt e t.e i; er en ~on~d 
170 mtltoe~ v&naf 

1 Z.i.e :ta6 e..e. 1111,. 2) 

Ket ,sener ,en is 
,goure,uz'I? s i.,n;g eren :r:i 

r,eg_e1 

aan d• zijde van de inkomsten gn de 
2X r e ge L aan ,e van de uit.g-av 
Hen toeh s een be~oYiänta 
tie 1n v e.r, van in e 
uit ~fi d t.i.ng van t 
fu,n . •tele n,oden, Ïln de e ' 
de werkloosheid. He·t heeft 
schijn ~an dat het kollege 
s chee. wil kumulere.n de,t. da 
hand aitgedee~d wo~t in he 
z i, · • 2 al de g~s-c h ie d e,rri ~ z,,:,; a 
he,:.; 

'V vo,etga11ge.ll.,ó cüe. z.leh .i.n d:e.. 6-t!la- 
ve.n d.i. de. G1t.o.te. M'OJCk:t 

u.i. 11, z, ut · e.t alle. en h.e.:t 
,i vah e e, '\Utl!. we1p o:»,1{e.<1t,v~11- 
~ , ·lt. z,u.e.t ,Jt,~ie, k:QJn-'9'.efl. g,e !'lfl,,e;~em 
e pero6te ht':U,ee:to•n;c,N!h g,ehle.ei 

v~ , e cha11.me die. eJLvan (;!;l;tgaat. 
:: ze. zulten 11,,u,:Ug het S.tctd·ku..u_ h.un 
ne.n aan4c.houwen, di..t b11.e.elo~tlll"; J~We.el u ·beetdhouwweft.k, da;t. .lJI d.<..t ;(.ntieme. 
kade.1t ~11 '-t oog z:a:l -óp/1.:1,ngen.; Ve _a.t7 

· 6e.lli/i, ,vam, ka:&mili:e em hatr,,lf!Clnu, •w,1,e, , A\ld;:i-a Ra•l,)'l\•aël Verwi!111nen, in.gehiaur 
·.,te.in zat, beh·e.elt.J. en' ,<,J, e,~e~eell3 0 ;JI• lte t H~ni a teTÎ:e va,n Latt-<!'bouw en ,,,._ 0 11. d.e: Ite,11:k. H·e.t 11.e.l.i:g-,,c.e.u.4 - • 

4t,.i.9, V D. ~ bi.' he.,t: aan.4chbuwe.n Openba't'e We't'ken, 1.n een tekst van 
veAt-U ~ z.lng en hû .l6 du,1, maa11.t 1915 : '.De l'amlnage~e~t du 

b,l • e e e eu e de La v1lle de L.ouva!ln , ,p. 19. 
e,11,, (Ge~iteard in ,een ar.~ik•tl 011et de 
_ w.e·i;1e,r0.prbo11•w \111lll , tree Leuv.e,n,11,e e,tácl,ehal'·t,< 

v,an d•e h Ml P Ïle·l!è r 11y l!'tenhove, 
, 11n Lan,dacna,p,pen, 2 • .J 

tne'eµdJe studen't . 
hongerst 

Sinds 1-j ,aec,embe r aan 
een :L ,a tu.a hong,e 
l<a iL,n1g fre,t VI ,r,p G o>l 
de mi n, l! 1:-wenp 
vensch~] nde m.a n voo 
d~e getuigen van je 11einate r 
Voo:a;bereideude taaliutauaaan 
v't'eemde studenten llorqe,n ni 
erka11d,, hjt rech,t op- .famili 
wo,rdt ·a,fge,eèhaJië, d.e v1111a,aid 
he'bben ge1tn recht 111a.er o 
gen e~n uitwijzing, ••• D 
aieen dan ook de voX 
van be~ 'vetaontwerp 
racietiache v 
stitution-a 
boolJtapu.nt 
racht-i,ec 
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NADE DE LILLE 
Waar0m zljn er z0 weinig ~r0uwen in de gemeentep~litiek? Nr0~g Vrouw 
en G:'eme,ent,e zic1b, a:f e n sprak m,et H'arij AERTS (g,e,mreente:.a,adsiLd SP,E), 
M i a DE K EL VER ( s c h e p en , CV P) en m e t An TRIO , g e·t r o uw d me t Bar t M as - 
sart E~chepen, CVP). Als laats·te een gesprek met Genade DE LILLE, 
get1r0uw,d, nre.t Eu,,gèn,e Vain Itterbeek (gemeen,1teraadslid, Vtl) • 

0~ een helling van de Kesselse bergen 
vinden we een inriit met het j,uiste 
huianummet. Daar,r,a,eh,'tter een hu,is in 
auivere eigentijdse architek~uur en 
ien onopvallende voordeur. In ,e sober 
ingei:ichte living met a,n,tiaeke me'ub e.l s 
,e,n mod e'ltn e kim s"t, o:v.e r:v.·a.l t o'n s het 
prachtig vergezicht. 
V-~G : 0nde.1tu1e.g naait h.lu. ;, p11.a.h,e.n we. 
ove.Jt. 'Mev,tou.w Van 1.t.te.JLb,e.e.11.', we. we.ten 
ti.le..t ho,e. Je. ut 6 he.e.:t ... 
GDL : M'ijn n a.am , dat is al ,ht\-e1 mijn 
leven e~n probleem! ~ll ik mija naam 
uitspre.ek kan ik de me-n-sen biá,n,a be~ 
eo,tdele.~ q,p hun ·tea').~,t~e : Ht •hee't 
G'e.nad e 'De i.t l l"e' zoU.s ',Van Ri;j.s el'' . 
Ik dacht, met ae trouwen is het voor 
bij, dan, s p-r e k en ze je nd e e me-er aan 
m11t de voo-rn,a,a,!11·; vroeg,e,11 boch niet,. 
Maar heli;la's, d;e- mo-d'e is veran\jerd. 
Eigenlijk is het. nu we!!. pretttger, j,e. 
stapte.en beettje uit de anonimiteit.. 
Rn seh11ijven d'o e ik on,de't' mi;j,n. meisj e.s+ 

._.d n~am, M:iiijn ma-n ,füe'e'f-t il,SJa,,r ni:e1ts me e te 
za e n , 

V!G: Wa.t ~ehil.ij6 je q 

GDL : Ik b.e-n !Yeg,Qnnen m,et ku,a;,sieij es 
'.iroor het bll;aadj e' w a.n ~e B'oe.ré-n:hond. 
Roe heet dat n~ weer ... De B~erl Dat 
wa.s 'toen geweldig in, die k_ursie.fj es. 
Heidel!a,nd heeft, z-e ge-bu:ndelid ,, zpdloend',e 
' 1ii ik ,g:ela,nce,$_i:l l Er 1,j,ggen e;,i; altllj,sl 
laa-r. 'ï:k 'heb ook gepu'l:>'!,iceerd in d ie 
eeks, s~e.ciaa.l vooT scholen. Korte 
e r h aLen me\: v r sg e n over ontl.ec!ing en 
o. Die' r ee k s ... a c h., mijn gte•heugen. 

· èt is gcht e,en ,h.andcicap van thuis :t,e 
zijn, je bent niet m~e~ verplicht pa 
rate kennis te hebben. En ik heb ooit 
een ve~baa,J. ges1eh11ev;e,nr dat d,e, prijs 
~ree~ v.a:n l\e I! J•aa11 J1U1 ,Ç}e ,v11,!al\!W,, 
VtG , Va~ wa;, d~n e~n ... 
G.DL ; Een fem,in:i;stias·c1h verhaà•J, ja. 
(gelach,), U,iteiindel :i:,i,l!c ,~,e,n ~a,;lik uit ~" 
p laatse.1 l.j ke po!l.1 t iek, ·die ilé ~IJ.,~e îa''a> 
gen z o rrd mijn oe e n hoárde b a au Ln e n . 
Dan dacht ik : daar maak Lk wa,t van. 
l\è; h e b het h e Le ma a l' i1Scar oncw.i.kke.,lin,gs- 
1:and(en, omge,ze.lt z,oda\c he,t 0)11hei;,k,enbaar, 
t'Jl8. Ret zou in ee,n v,eulialen,bunde1l ko~ 
men van de Int.e't'nationa:le Vrou.wen,raad 
et b e.k'r o o nd'e ve1:halie11 uit andeire lian 
en. E11. i, s nooit. ie t,s ~an im h,u•i s, ·g,e:,, 
omen. 'Mijn ma,n he,ef't ~ie ve.rlialen 
ens opgevraag,d en daar zelf u,i.t geRo 
en, Dan hebben we in ie Leuvense ~ 
~h,iiijversakt:ile zes v.e.r h a k e.n gep,ubl1- 
!llèr'd o,nde,ii d'e t•~'td : 'Zo z~ cte, . 
ouw'. Daarna heb l.k een to-n,a,eistu1kg'e 
schreven voor Kerstmis, ik vind, 
ria heeft ook noga» 1,1at meegemaakt : 
:n kind k,r ij gen, in1 z-o 'n oms tan,d ighe- 

• En .die Mad,a s,p11,ee11tt n.oolt I H,e•b 
ergens in het ev,angelie ooit ge.- 

Ed dat ze iets zegt? Dus ik las~ 
~ spraken! Dat la het twe~de fem~ 
ts.che , , , 

#laak Je. e.1t e.e.n punt van vut te. 
Vf.ll f 

Maar ~k vertt•a~ 
Bit' al■ ze dat w,eten, ,krijg 

aanvraaen van dichters 
na iets te ver- 
Il aenoegen Ver 

beatn v.an het 
vertaleri 

eate 

Vi\G, : Je he:b;t. bl:ljfibaa1t een eigen l-e.ve.n 
g e.d,e:,e:R.-t.e:tij k, ó 6 ttie..t i 
G'll'L: J,a, ma a r W'a,t mijn m,a:n doet is 
hetzelfde. Het is natuurlijk op een 
ander niveau. Hij heeft h e.e I z.ijn leven 
ge.s-t ud e.e r d i, z-a L ik ma,ar z.,e,ggen. !,,n,fin" 
h'Î.,Ï' is ess,a:>7ils t,, ,h·iJ schri-.g,'f,t niet zo 
d irek t kreat.ie.ve ve.'l'ha 1 en. Hij is nu 
wel begonnen met p.o.ëzie. Maar het is 
al!lc0,t1,1,ee be,zig zijn met vê!'woorë!en, 
d a't li•e1b i, k al H j dl gr111u g e,d,a a•n'. 

1e.de.1t die. op een ge- 
z 9nd>e. manie.IL le.e. 6•.t kan 
n.le.<t att:l'd01M da,n atä,n. 
peiktie.,k. droe;,n,, o 6 ah. 
t.le.6, 06 pCI.Ail~eó. 

ll&,e~ : E,n d,,g. poi.l~e.k.• ? Bo e~t poli;.t.le.~ 
je. ? 

GDi : Oh! gie pamfle~te tellen! 
slial\1" ik n;i,·e,1! va·n loga,ns• 

fuelB il'!!; g ·an mee,. 
[>Oil. ië'i e·k n. Mi.j n 

vadet' ~as senator, mijn vader 
tegenwooi,diger en b

0

ur-g,~ 
n• oom w.as se'Tl'Sto,T , .. Ze 

h:;116'be, m:;_j ,gevr,a•agd. Ik ve~on- 
d.e,rs t , on omdat ik, ,~t: dat :ieugd- 
aitté:1.ier bezig wa,s en veel mensen 
ke-nd!e, om'élia,t; ik s1temme1t k9.,n aa 'n- 
' ah jre /lil!;!l p'oil!:bt,îe,k , 

,r,mi.n,g hseb·ben. Alle ,p 'ie- 
. moe tle'Il rech t'eru ges tude!!rd 

· s s. ~ijn 
i a 
hi 1k 
,o en, 

We z~:jn a.H,et:we· ·de 
ma,11,tschàppij en e o'tng,ev ie 
va,n on~ b.1,e:iiden, , ,t w,ool1'd1 ,n ? 
A•h, d'ie,g,e~e d,ie mi,nst k 
vastz.et,ten! •Ik veel te e~otio- 
neel, hij kan dat met de rede beheer 
sen. 
Q,&G , Had d'.le. we.'ig u.l.ng o,o lt he.t.>6 ;t.e 
ma.k.,e.n 'me.:t je. vJt.ouw-z.l.jn ? 

GUL : êlik da,ch!!, ik heb te;vèel werk mett 
dle kivnd1e1reg e•n i.,J< 111ou d•~1lt 01p,voe,di~1g,s 
'W,el:'k ni1et aan a,nd,eifen ovê:r'1.áten, Door 
de politiek ben je heel veeil. tijd 
k,,ij t en wat krijg je in de pleat:s ? 
Het ial nu 1~ jaa~ geleden iijn, Een 
man 'kan n11.1tuutUjl!, oo'k Mtnde:cen o,p 
voed~n, maar ik doe dat nu eenmaal 
graag, 
v,,.G I I;, e,11, ve11.,1t~<lu.,<;ng ge.kome.n, ,<;n 
Jv.U.J.~ :(,e.véin .toe.n. Je mc,,n 11,kt.le.~ we.1td 
.l.n de pol.Ulek f 
GDL 1 ~••• bij moeet al 

literat-uur gebleven, Voordien w&s hij 
sekretaris van de Vereniging voer 
V1aams,e Lè't:t:erkundigen. Zij p,uhlice,i,en 
een tijdschrift, eenmaal pP-r jaar, 
maar bij hem werd dat natuurli;k ee~ 
periodiek. Bij is onvermoe~baar. 
lUG : 1:le.e6t h.lj :t,i.jd vo()/t 7.lj~ g,;;.tn, 
voolt z.l.jn kinde,te.n 7 
GDL : Om klusjes ce deen ·f =~- ~ne. 
Er wordt himr w•l ont2enre~d veeJ ga 
dibk,,ssie~rd en geµraat. Uij be~re~~ 

iedere:e.n in zij01 w,erk. Maar ,ll;i~ :r;elf 
leeft %~als hij hit als kind gezien 
heeft, denk ik. Oaar werd alt~jd ge- 
s tudeeE,d, van dle mOJ1:gen tot de avond. 
Zitten ~a,~,rten bijvoo:!fbeeld dat is j,e 
r,ein,s't;,e t!ij dvel:'lies. En ook onze lèi,li 
deren, toen ze klein waren, tekenden, 
knutse.lden, of maakten iets. 
V&G: Hoe.veel 11..l~de~e~ he.b j~? 
G,DL : D.rie docli·teirs e4t ee-n zoon. De 
oudste heeft ~vee jaar Romaànse ge 
daa-n. De twee-de is ingeschreven in de 
~echéem. Eentje zit in de poësis en 
,mi!Jn R_'j,ei,,n,~ i11, de 1ag,eJ?e sc,hoel. 
V!G : c[e. 1nan 1Le,,e6;t ook Romaa.n;,e. ge.da.an? 
&DL : aij is doctor in de Romaanse en 
aoçc,or in de R:ech1te-n. Hij, is leraa1: ~ 
éte Ri,ii1lfsn:or,ma,a;l-school van Bas,;;;l t, 
~aar o• dit ogenblik is hij gedeta 
ch.ee:rd in de kmlturele sekfor : poëzie 
biblio•th.eek, po·ë·ziefestiva,l. 'Op die 
,m,a,n,ier, ka,n hij zijl\ w·e'•rk naai, 'harte- 
l•Us t be h;ven. -1i.1a,t ond.e>1:wij s, je weet 
het ook, is een beetj'e gebonden, nogal 
gesloten voor i~itiatieven. En hij is 
bo,orde.v.ol initi,atieve,n, altijd. Vooral 
in iiterair W:erk. A,1ls ge,me.en,teraads1:f 
word je niet zo opgeslorpt als je 
de oppositie ~it. 
V~G, : I;, hJ.j 11e.el we.g f 
GDt : Hij heeft zijn kantoo 
stad. lk noem dat niet we 
nen &o korte afstand va 
Maar bij ia altijd b • 
naá,r bed ma,t zij 
niet te veel vx 
Da mater u 
niet 
Uli 
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V~G : ~cUt i ~en geivon e- 
,1 è. h 1t..i,, j<v tLJt '! 
Gin, : tk s'ta' · m n·a.a·it' 
b îfö.e.cl:e n , m aa, · ,r'efi; 
err fu,,te'I'\lam. r,a~ 

main 
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Il~ Wa'. , • j.if- 
lt6D 1t 
ae w . an 
J1 e,e,fi' g . , .z.i J n pols!!. 
'l:lije . RilJ s .aU,an.g "'e~- Da'Tl 
be~i dagraa.lè ?,pals voó-r, iearet:- 
ee'l'l. hit e-r mij doo<r belt ho;ofä scbcio·et. 
äo<e ik itet . doe de Wea<S• als 
ü ~11,no~« i m a.a,ci>i,n,e. •.En il< 
b~'û" -v•·n le · ltbken, noo-it ete,~ 
"'9 hele11tàál e. J,1< la.a,r; l!le •lex.- 
den cl~;0r d'è . n•, d'bor mijn fian- 
tasie. door herinruu-ingsn en door wee 
de. luebit ai:î ingeeft. 'llt heli h11:den '11\ol 

ok~oe-.keJI.. Het kan ai.ss:è:h±e·n 'lt~rlio-Pe:n 
ijd lijken, a,aar il:. vinà aar beedi3c"'k. 
..... &'1:♦-& ~s l!!liaa~,s v.11µa e,n ".'Ö'll!f 

l\ is b,et eventJ-e$ een verpo:i;;1ng. ••ar 01111 half ti,U"- Jje, 'ö'enseD. 
t ij,11 veg oa I i u~. Dur i·s 

. ••t¼l en k,ui h-ij, best 
ij n11;ar bah ~••r 

f '. "" ' . 
8,Q Il 1/-~ ~• :We•~ , 

~ i:Ji!ll,e,it m:e;:t 

· · Ln wat,.eJi e a.t 
g, we.:ez1>-.t z.lJ,1 ? 
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TO c.'Eè 
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e.n van 
ook ee:n 
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t is /ZO 
e meet; 
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p,a· ' ' . 
is 
d·àn 
}e: s ,;i rvd'e4:' s - 
eee · n tu~e ••· 
I'l1 Lek or 
de . 
r;:._e_i o,;"E a.e h e s· 
r~•e,r 'is b.e1el: · , s 
2 o, ge. W ea-s t . 'B ,ij d e, e rèJ:e;"n 
à,e keiz·e:ts •J-s1c hun, iJ,ito,e.g;. 
Als je j,n. ce:"l!ln g.\.z;ib• '11';1· e 'tic,us· 
Rraat a,l je gedeelit geeft ... 
tt,G . V,lli6 j'IRi., moe,t g,rlf;f.~out~d z.ijn ? 
GDk : Als · '.ie~ g-e.trouwd à ·t 
je oLec -v kia<tc_+en -e:n\) 
d an is ers(éhil 
,rroa01. ' 
"'"er g 
•a é~1 t 
e;e.u 
ja 

, · a ,a·lle·n 
' ' . p : 

· ~~ v:r-ouw·_. n-ie.t · 
· ~o:iil,e-tL W"'l,;!!4/fli d.&i e;. 
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Gl'CO, - ',e;Uv-e1'.l". 
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~ ~o,U efi.g,. r,t~~ g,a.a:.t :L ,o 11 e>- 
d i ii; :y,oi,rli·fj •aan hd b,e-s.:t eeil 
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HALLO, MET HET DERDE 
WE1REL.DSEDETABIAAT 

1 
Een telefooJ:1tje naar nummer l'Q:3 89 31 binnenpos-t 186. Of het past 
een babbei bV te zetten over Derde Werelds~kretariaat en Derde We 
reldraa,d? N.atuurlijk, Je g,,aa,t het sekretariaat toch vinden? 
Muntsfraat 3, dadelijk afsla•n nog v66r de grote loketcenz.aal. 
Een raad-ge:<iing die 11.let 01;Je,1t._&.oá..kg blijkt te zij,n. Ik b s l a.n d i.n een 
ono,ogli!jk ~Jl'ein ka,mertje Vél''l, de d-i em s.t Welzij,-n, zonder enig r:e.ebt - 
a t r ee k s da::&l,:Ïl,eij,~. 11s M•~,r~e,ns g,aa,t h e.t h:i!e:i;, ~)'Weli ,p,e,nsi:oea•en, 'smid, 
da,gs oîi,r,1e\F! füe :B,e,rd,e W,ereiJ.d1P#1_!:>bÏe',m\atil,e•k, Hu,g,o ,B,001n, lange haré'n, iti.n- 
1.e!l.e,nd•e ó"é)_gjes, tno,d·el v·oor '!l.e on-twikkelingswel'k<er, staat mi.j t,e woord. 

k • 

VP : 1(1.1,go, 1.1e.1L:te..l. 'on6 e.e.n6 ho·e. je. 
h.l eJt. b el.a,ntl b e,n:t 7 
HB : Een Derde Wereldsekretari~at is 
een al- lJa,ng ge.koesterde droo111 van doe 
werkg,roel' on·twikke 1 i ngs s amenwerki-ng, 
~WGS),. 0p, de g;e111eenter_.11,ad y,a,1). ÎS 111.ei 
werd be,slii-siii 18 hailf,ti111e stl/,gi,a_i-rs 
a,a,11 t(e n•e in'e,n,_. ·&en d a a <r-,1,11 an b)e'ti ii..R 'ij, an, 
(mei!: rdl'e. ra;1\g sva,n o•p's t•e~le,1.1~. H,e•t:. zal 
er nu o,p aá ~9111-en te ~e11ij zien c!at 
é!Lt s,ekret_a;r,'i,.a~t 6U.n.fi.:t~on,e.e.t i•s 1 
Pas dan kunnen we gaan praten ov~~ 
a e n be..te.,ii; .i>:èatuu.:t en een gro·t!l-re be 
mann,i_ng. ll~ be11erkingen opgel~d 
door de gemeentelijke be-groting- zul 
len uite,:taa•rli ook in belangrij-ke ma.t e 
b e p a Le n d .z:ijn v o o-r een ve.z d e r e- uit- 
bouw. 0,1_-a,a.tl vlak verwacht il<, eigen- 
l il j k w,:ein:il,g, goeds. 

v:p : "l!,i,;tt J,_e, ny. n1« e.t: .tu..1 i,e,J1, itw e-e,. .1 .t. c .e 
:le,n : de ·w.:(l)S, e.lró en.d'e e.n fi.Ut!.i.l·ehé. 
pall.:t,i.j, ein. ll-e.ri g e.meen.tebe.6'.tu.,u.4, je 
we.1Lh.ge.ve.1t. 1 

BE : [k zal mij ongeveer zo opste~len 
a1s de WOS : enerzijds de goede. sa- 
111e.nwe,rl<i,ng 111e_c- schepen De Reycke 
fra\Ch•ten te behouden, anderz.i-_jds niet 
teru~deinz~n voor duidelijke stand 
pun.te-n,. zelfs al gaan die in tegen de 
o.p.s lle :E.Lin_g van h ec geme en·t eb est uu r 
(d,enk •à!aln ,&é Ga11acaij-afJ;aire). Mo.me,n. 
t e e 1 m:oYg.'é)j:l w-e ons v1e r h,a.ug,e.·n O.v'!?\r. een 
VI!! rlioo1g,ae g.el an gs tel l i n.<g v,a,n schep en 
De R,~e,J@ 'V<>or de Derde Wê.i::e'ldprob le 
ma·t ie,R ll<U .z,e :llur.gerlijke Sta,nd kwijt 
i<t. '.BiJ.ii\f~ natuurlijk de. vraag : wat 
n.a h e.t; t_,ij,!Jperk De Reyck•e ? 

VP: 0v~4 n.aaJL je. we.JLk. At veel volk 
ove:11. éL'e.0 1:1.lo-e.Jt g·e/iad ? 

BB : :Oa,t v-alt wel tegen,: z o c e.L Jan 
Pubiie'k. ails de D.erde Were,l-ao'r!lanisa 
ties h-ëlf6e1n d1e we,g na a-r lii.1; se-~re·~a 
rill!:a.'11, :!;;,Q,g ni.et g,e:V-o'n&e,n .. De l 7.S,&,:Lng 
j..s ooik, v;i;;.,:i;r~ 'svan -iJde,a/ii,1! zceá~,s J•e. ~el·f 
hebt- F,unn,en vaats ë'e 1len, J;,ve-n m1.J-n 

taken op een rijtje zetten : 

Koö1td.l11atie: 1iussen de versclîillende 
Derde Wereldorganisaties. Dit is geen 
overbodige taak : denk ma~r aan äe 
voorbije d~b~ele optocht op Goede 
Vrijdag! Jen V-n mijn eerste opdrach 
ten is ti.ë,t ·,o,p,s.te·llen vs n een i._;i1.1,2ln.ta 
Jt,1!,'./, vra n dê verschil lende g,ro,epen d'i,e 
rond de D'exae Werel,d akcief z-ijn. 
Dez·e inv•entaris k a n d n n u i tmonàen in 
een bAo~ku~e waarin deze organis~cies 
voorgesteld worden. 
Îtt66e.116c.lrn.ke.l tussen het gemeentehuis 
en de Derde Wereldorganisaties. 
Ve.11.1,p,tei,d,i.ng van ü1601tmat.le. : ni e r hrt 
uitlenen van dia's, {ilms en ander 
dokumentatiemateriaal ma•r het door 
verwijz•en naar de besl:aande. org.anisa 
t i es . 
Adm.ln:l,1>-~1ga,,t4ev·e. .:(;aali : 11 l le a dm,, ais L ra 
t iave sompslomp die dG Derde Wereldraad 
me;ebl!e.ng,t_ kan voor een s.t.u.k door het 
sekre.taEiaat opgevangen 1Jorden. 

ontwikke 
lingshulp 

VP : W.Clt'd.t. de. Ve.Ji.de. We.Jt.e.td11.4_,.atl nie..t 
de zcve.e.{-6,te /taad van at. .te v44k ge.- 
61t11.,1.t11.e.e~de. adv~e.6ge.ve11.& ? 

BB : I.'k h'o-c p ui.tenaard v an niet. Ik 
begin öes.1;, m.et de voorg-esch~ed.enis te 
s,e&etsen : alles if begonnen .met de 
1 a:·a.t s ti-e , ge'm,forl t, 11,r a ad,s v e z k iaz il'ng ê,,n . 
~1 èt lti.'Js 'l(ch t,eól; grond h a,t i.o·i t J"a t;i e f 
11 !il:e. Wa..li,/i.e.Ji.e. 13ult.g,e,Ji. 11 , he·eft d.e WOS 
in sam.ênw.erls.ing met een (beperkt) 
aant~l :Jii.e~de Wereldorganisaties een 
konfrohtatLetekst opgestel'd en een 
debat: ingericht rond " Ve. VVI.de. We.- 
11.e.ld ook .ln de Le.u.ve.n~e. ~aad6zaa.l". 
De i:0-en111alige w<>rkgroep i-s nadien 
001< verder blijven dooi:,dr.aàien. Ja,111, 
mer ·genoe.g was er geen S•pl'·ak,~ v.àn een 
s•enieu.z·e ,v,ertuinrLng van de wo,s. Dit 
"'i~l!e,,1 w.e nu doo,rbreke-n. V.i;n:a-a!ar een 

,ni, e ,uJ;e s,t. a ~-t o P, s, c!'e.c e,mb e-v me c." n].; s 
do'el •.dé" q_p•ric;:h•ting van ee.n ll0e:raa W'e"" 
re,ldr,a~a. Wat 1/e alle·s,i:bns w,illen 
v·a,r111ij:<Len is het eteekspe,1 r,o.nd sta 
~uten en subsidies waarop •oveel ra 
den hun kruit verschiete.~. De bedoe 
ling. is dat de Derde Werel.-dl'aad· open 
staat: voor alle groeperingen die be 
pa<&J.ae bachtl.ijnen (van b-et NCOS) 
O-nder's-<iltrijve,n, voor arle i:ndi:v'i.duen 
die. w,îdl,en meewei,ken a,ano <!g -'<(oep-el 
w,enk.in,g,- e,n voor de se.hepen. ,;,,010.r' onu 
.,,:illê>k,e'l ing.~ s·a·111en,w e. rktn,g, 1%1!,l/-·l',_ge 11 an g 
de nod-e.n Tuun-n,en dan tem,a,w,e,ï,k_g1:i;,oep,en 
op"g<e.t'iic,h,c word,e,n. Een welt'li,:.~ep ëie 
ei .zeki:e'r moet lc,o·men is die ,r,ond het 
t3,jrd,s·cb1rift "Berichten". 
De -D'e.rjç Wereld11aad mo,ét : 

e.en on.:tmoit.i,hg-lJJ.faa.t6 worden vo-or al 
wi~ bezLg is met ontwikk~lingssamen 
werking; 
l.e.t bei..eJ..d op µot~.t-<.<'k v.e.ah mee bepa- 
1 u~. Zo kunnen ~ijvvorheeld m~ties 
via d~ Derde WeTeldraad door~e~peeld 
IJOrde.n naar de gt.merntecaad : hope 
lijk is d1:t eèn m1111ier om ~ie; 11lo:o.ie:s 
meer ;:ew-ie.ht t~ gev,en; , 
ook op /i4i.&et1tt4-- r i1 j eug <i.Jr.CJ.ad île '.D·e r,d,e 
Wèreidp~oble111a~iek eer sprake brengen; 
een -aaz:r·t:al d.le/16.te,n uit.bo-u1J,en (v-ecr 
spreiding ".Berichten", werking, ,mar 
scholen toe,, bibliotheekwerki.,ng, infor 
matie. voor volwassenen- en je-ugdoa:-g;,. 
nisaties); - 
a.kt.le.-l ;;-oeren en kc,Ördin-eren; 
he c Ver.de Wvi.eld-l efi.1te..tct1tiaa,t verder 
uitbouwen. 
In ge en ,;:ev•a l m-ag vo 1 gen s mij 51 e" D·e r- 
d e W,e,reld-i.,-a,ad een sçap te.1;qg zä.j,n. i..o.v. 
cle hu·id':hge .WOS. ~e al<E!i,·er-acLi!!i~ 'V!l'fl 
de \..>OS _;,:,o;µ _alleszins mo,eten 'öe·h.óud,en 
blijven" al kan di.e 'gedeel~elijk door. 
de De,:,'de We>re\d-;-aad overgenomen wo-rd,e,n. 
Als 1;'e ·zien dat de D·erde Werel.draad 
een flauw afkooksel 1Jordt van de W0S, 
dan la"t:en W!? beter heel het op.zet v-a- 
1;en. 

VP : /,loo.l" maaJL wa.t g,e.da,an a,/i, po..f..l 
tie.k e., p,a.11;.tJ..j en o 6 b epaa:/1.d·e. g1to ep·e11, 
g11,nàe 7¾-,.otea., deze. 1taad mo..n:i.'.y.iU/l,!1-l.e11 
om e.1CJ. (, p:o li.tii.-e.h.e o 6 and e.~ed m u11:Jt !,!.-<.t .t e, :.1 titla n ?a • 

HB : ·Da,t ,i:-e:vaa-r Bestaat ·sttee.ds, o,o,k 
in het geval ~an de WOS. Het v~rle 
de,n heeft nochtans sian.getooffd dat het 
in éle ]t-rak.tijk nogal ntê:ev·ait e.n dat 
wie niet ec~t ge111otiveerd is net op 
de du~r toen laat afweten. ~ve~igens 
hebb,en a·e politie-ke parti,j e11, die van 
de OJ>P.gs,itie incluis (met uitz.ondering 
van, Agalev), bitter 1Jeimiig inte11esse 
opgegr.;1tc.h·t vo-011 sa111enweif,ki;il'g ,niet d'e 8M, . 

Wet zp.,.ei: het il'e!J.á•a:s :v-a,n H'u,.,,.b 1Jfüon . . ~ ~ , 
se'k,re'ta,ti:s ten die,ns,'te v,an de !Derde 
WereiLiil. Uw reporteT verl°aat je kata 
ko,mben van de 1Muntstraa't 3. liet dag- 
!l.icht treedt hem teg~moet. 0 
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VET - AKTIE OPGEDOEI{T -,, 

Redaktionele autonomie 
ftoewe 1 de ar i t 
elkaar lt ~ 
1, 8 no v em,b e t ,r o•~e·ill, 
Vol!.g,ens L,, t u.Je 
i:e,da,1lt1ie e . e. j,gen, 
Da•rmee öa, t e·r een vaste 
reda~ti!e hest!la1! va,fl lede~ d':i:e, ieder 
onderlegd op het eige,n domein, weke 
lijks een a amt a L rub.rieken v e r eo r g en , 
zodat het evenwicht tussen de Raden 
binnen VET,.0 z,o,u zijn hersteld. 
De bedoeling is ~uide1ijk: onder het 
mom v ,d ' elt .de 
S t u u,r es ,t_, 
binne . à• e·- 
H iÎ k,h· el! r. 
µ,e ®S• . . 
1De J,o li : 1 A...&<1 
me.tv o ak.:Ue :te:1rcu.gwi:t, 
è.n w.i. , te. d/1..lng e.11., 
da.n w t ge.en po.t.t.e.n- 
h.(,jke.11..6, vanu.i~ dè Stu.UJt.glloe.p ge.d~opt. 
LJile.lnde..t.i.jk i.<1 ao" n- wukau..tonom.i.e 
e.e.11 vo11.m van _s,eiave.)t.11-<.j. Wi..j zouden 
a.U.e.e.n no 'n l>t:!h.11,ijve.n wat 
de. vJt.).j g dilite.11.e.11 ... ' 
Po<l Bijn ik,tie) valt he,m 

• birl : 'We.Mtingu,u..to,Mtnile. be.:te•ke.nt 
dat VE'rQ O;P.ni:e.1,/,W eie:n blad wo11,q.t,, 
wa.a.it.im poLi.t?le.r(fe l,),IÏmV6t~,t'tfe:n pit.·;l;ni•è/tM-i' • 
Neil! voo r d.e de ad- i ine van d'i t Dij 1 e 
paa rd bereikt ~,n;s J-i'et b.e,richt dat de 
soep; bltjkb,aar niet zo, he.et wordt ge 
ko~sumeerd, als ~e wordt opgediend. 
De Stuurgroep heeft op 16 december 
een nota van de ex-redaktie goedge 
keurd, Daarbij wordi .een vasce redak 
tie opgarich·t, -be.staande uit 8 stu 
denten en 5 vrij~estelden. Deze laat 
sten zitten er s 1 ee:h·t s .ten 1;10 01t..lop.lg (L 
.t-<.:te.:i bij , en d i. en.em zo 1,11 ug mogelijk 
:v.erva.ngen, a am.g.e.z ,î:·e,i v.,,.i,j ge·s te ld,en 
c,nvc, ldo,e•nd·e afs,t.,@,nd ku'tl•n'e,n rremê n ~, 0, V • 
!1,\1,n 6 e l e i d,. 
In dit veiiband veorsd:i:ent o-o k een nota 
yan Kultuurraad d,j, 16/12 eni~e aan 
dacht, Daaruit blijku dac de inmenging 
v,an vrijgestelden in een vaste redak 
tie ongewenst is. 
Het zal tijdens de komen.de maanden 
ongetwijfeld boeiend om volgen zijn 
welke 6aee.-~.i.6t~ de VETO nog 1.al 
ondergaan. 0 

.ZelfttuJp in de .. , e.r 
W-erkgroep Gezond'1'1eiäsz.org organiseert 
een aantal informatie-avond?n rond 
het thema ze.l6ha~p. Verschillende 
zelfhulpgroepen komen zichze1-f en 
hun werking voorstellen : 
15/2 Het verschijnsel zelfhulp 
22/2 Nierpatiënten 
29 / 2 E,p il e p s ie pa tiën ten 
7/3 Ouders van een overleden kind 

1413 Ou'de11s va,n' k i n d'e.r e'n met een 
Jevenéb~d~eigenae ziekte 

21/3 Fobiapatiënten 
28/3 Gefailleerden 
4/4 Mann~n Radi~ale Tberapie 

Feministische Oefengrocp Radi 
kale Therapie (o! HET Pn FO,'T) 

De kursus staec open voor iedecPCO 
die geînter~&&ecrd is in z~lihulp. 
Je kan 'i n s e h ri j van v-a:or ê6-u a von d 
(80 fr.) or voor de ganse reeks 
( 500 fr.) . 
Heer i.nli(:ht;i,1gen hij : Bie Scnoeters, 
E'tcke,r,-'J.k ,. BHj de Itdoom~ t.!ftr,ae. !: l 15, 
t11- Le:uv,en·. ·re:1 : OJ6j2'.l9692. 0 

RErMEDIE ERGER DAN KWAAL? 
OPRICHTING RISO-LEUVEN 
BI A OND 
Dé ~om·se p kul.tuur, V:.O,o'r h~t; ëer a t e en, nd:'et--CVP'er, is al- 
~a 5,1, 1'l dJ e'l; k t voorbij g,e g a-a.n , Binnen de s al)l,esn lev i ng s op bouw 
sto1otlt,e !sd"j o"p een gr o t e verscheidenhe•id aan instell.in.gen en m e t h o d.e n 
die eik hu-rs eigen subsidies k re ga n., D'e m,e·este opbo1.1wwerkinstellingen 
waren bov•ndien, alhoewel niet uitgesproken, van kristelijke signa 
tuur, aanleunend bij ~~n policie~e zuil. Deze vorm van subsidiëring 
zondet'-plan,n1\Ilg kan niet langer !!leer. ,Poma wil een subsidiëringsbe 
leid .o p basis va.n p r i c r Lt e i t e-n , met sp,reiding o v e r het ganse Vl·aamse 
land en met nadruk op achtergebleven gebied-en. 

Door het. akkoord van 1~ .december k.an 
o.p 1 2 januari 1 98·4 het RlSO-Leu ven 
opgericht worden,, T•e.rgan •15 februe,-ri 
riloet·en dre p,r,oj ekben, f·Îi'gie•d1li!e-nd z h j-n , 
- ~ ~ Be Aii).,l!eam'ene :V?,r•gl!!d•e;n n~ v'~n he" R-1 S•O 
uii bes,caa,n uJ!t 19 e.ffe'>kt:i,e.ve I e d'e'n : 
.6 va.n Ta r c r Le uv an., L van het Grootl 
Leuvens Opbouwwerk, 3 van 1t Lampeke 
en telkens 2 voor Oikonae, OWRL en 
ÓWR,T. Daarnaast ku nn.e'n nog 12 tot 
)8 leden gekoöpteerà ;,,o-.t'd,en. Wat de 
tewerkstelling betreft, opteerden de 
vb·orr.i c t e r s van de op,bo;uwwe,rken voor 
d'e c v e rn amc vso de huid,ig,e opbouw1,1er 
k•~s. Dit zijn er~- Baarbij mogen 
Rog een koördinat,ox el) e.e n acimi-nistr1& 
hi.e,V'e kracht a.angiewo,,, .. v .. e-n, woil'den. D,i:t 
bet'ek,ent d u's s amesn 7 arbe;j,dispiaatsen. 

Rierb· · en dat er 
s Lec h d.a e.h ë wo·rd1t Ln 
tij-de - · b j,?evolg 
ri,l:e,t . e:ccenb.e- 
leia, en ~t·re- 
.ken berst ruk- ' . 1!Ul1811 ngsfilo,- 
~~fie. Poma wil de wildgroei indijken 
door een centra~istische planning en 
struktuur. ~ullen niet lan- 
ger instell r projekten ge- 
s ub s i d Le e.r e we-~ke - 
entegen w ~ 
len fung,e 
uit een m 
bestaan•d · 
in• d•e pl 
te rilcn,e 
Ins t ii tu,u 
Organilaati , pbou1,1') 
n regilona egionaa~ 
nstituut gsOpóouw), - 
eze organen zul.len prioriteiten v-a,st 
ggen en daa,rvoor o,pllouwwc,rkers en 
rkingsmiddelen ter beschilkking stel- 

• Niet te vl,ug gejuieht echter, 
i■ter beb,o.ude zicli •het ,re.ch·t 
ze priio:d:·t,e.,iten al da'tl n~e·t ê,e 
n, 

S0 - ~eu:ve,n 

p,ekl:\, op'bouww•e>rk ' 0ver·'1eg 
1>/'elz'.i:iillswep'k ~egi.p en, Oved,e•g 
W'e1Z'l,jnswerk Régio . De,ze 
laatste 3 opbouww _ Ll e'n latei; 
overge·nomcn w,oi::c!,en o et Gemeen- 
schapsministerie van Ste~aert en daar 
een subsidie krijgen. In de loop van 
1984 moet RISO-Leuven uitbreiden naar 
Vlaams-Brabant, Om ft~g te kunnen ge- 
nieten van des · ie van l,S 
miljoen moest , van start 
15;,,-an ip 1983 h,t r ni.e,t 
. . a~~lig- 

L!i. t i e,k 
e v.e•a•- 

ertege,n- 
·n bestaan- 

dè opbouw . li t:i,j.d•en'S 
·de ove11ga ls in de 
a.efinHiev.e 198.S) 
botste op herhaald~liJk verzet. Op 
'de: bl.je.enkomst van 1§ de.cembe,: 1·9·83, 
waar ook de administratie van Poma 
aanwezig was, "e~d die k,nooP. door,ge- 
1\ak.,t. Het pun-c ·t,sLu·ting, 
van p_olit i,ek ge d af~ 
· t rl•eu- 

b o~ 
m e~- 

• ts tdd 
• 

1k en 
l'i- oo't-1!,eu,ve wilden 
hen eruit, maar rae rugge.- 
sreun van da ad e stelde 
Ihterleuven zich en kon al.zo 
de politiekers bi sen in het 
RISO, De Algemen~ ergs ering zal 

· ,h ate~k moeten 1 m niet ~• 

• irn., • • 'J:11. 
INTERLEUVEN 

• t- .,._,.o,1•1111• 

aandrin,gen van d'e 
n, al bepaald een 
hten. De sesub 

ze instel 
voor '83) 

tl~a i,f1.tule.1.wem z.u.Uen de._ pot.Dt.le.kelll> 
hun ze.g hebben op de ~tge.~(/_ne. Ve.~ga 
de.ll..üig van he.,t R1SO-t.e.u..vui. 

De nieuwe struktuur van RISO-Leuven 
v~rtoont e.nkele belangrij~e nadel.en. 

vooreerst de. - ' tische 
ng, waar,door r•o;je,kt.e-ll 
el wa,~ moeiH en hebibetj. 
a s,t r 1 s,kie 11,r,t 11,e c grote 
•t Y,.a,n , I n,11,a r te be 1 e, n,g 
n l\ècl\,fren aa-n bleven 
n, met achte1ia van kan• 
uu,11ten en groêv eua lot t 

, . 00~ gevreesd worden voor 
li~t~sering van het opbouwwer 
do~r politieke dienatv · 
menronaelarij de bov 
halen, op de belauge 
k.~naarman, Interi 
di't gevaar, 



EEN 
OPGE,· 
OCM - BEG .. 

'IITE 

Wie op de gemeenteraad van 17 no dacht 
.e.e.n ui tgeb,reid debat te 

~oegte~. ho;en r o n.d het lei an het v·erk,eerde a.·dres. r i s a ••• v•o o r._ e z e · i .:! e.n s 
.· tl vca.!il e,e. - e 0GM,W-"be•gr,otin.g \V©Or 198'{( g~ana1yseer4 wed_ 1 · . 

•11 h, vt · ,e_ . 
1 

'11 • ,e ) tl o o :rr Vans in a a f·g es nauw d dat 
5 ~- me.~Jt da.11 la.n g · u.u.•. a.d". Vansina eiste een algemene 
temming. I11rn1VL.6, de. pa.lLtijge.noi:e-n in de OCM-W-h.a.a.d zuLte.n he..t .to.eh 

wel bete.IL weten, 06 niet .60m6 ?''Inde gemeenteraad moest dan ook 
geen ,grondig d gevo•e o-r d e n : voor fund-amentele vr~gen over deze 
~egro~ing was en pl . n in3 ~e~d dan ookj aon<ler biik- 
Ken off bloze•n, d-e erh g ek e'u r d. Beze begroting willen 
we Ut! O'nder de loep neme en di de hand van de d o'o r Delbecque 
voorgelezen not~. 

Een onjuiste voorsteJling. 
fllvo Le.precr in te g a.a n O·ll d·e C~J - 
fe,rs re beg-.ratdm_g d·ie•n<'t ee n dui:de- 
llijk scheid g_emaakt tussen d e 
be~rotLng V,an het eentraal bestuur en 
de rustoorden (E. Rémy & Pabi0la) en 
de beg;-otingen van de OCMW-zi · ui- 
z e.a nL St. · · '// s c h 
In-s 'Z i, n 
de i 
d'i, a o.rg, 'ng, 
in tiJ ofdzakeli.jk 
bej n terecht), Enkel de e~rste 
beg · (die~~ verder de begroting 
(Van t,raa ,r z e- 
m oor nc.e a- 
g d'e'h.. ,o.t,i _ d-e 
.,· n ,b'l! s b _ , ho n , 

Wat vertelt ons nµ de begroting van 
het eentraal 13estuu·r ~dat d c.e r <ie ge 
meencetz:aad goedg-ekeurd wecrd) 1 De 
uitgave~ (VOOr 1984 worden op 
8!33. 9 l 4. 89'4 fr. .e-r 580 
,f ,r • v q ö,:fi 'l 918 ~ • du 14 
84.19,4.686 f11. itgegev,e_n: dat 
is een daling v 0~ het eerste 
zicht heeft me_n se· ch zitten 
s n o e L'e.n !Ln d.e u D éh- 
t arus - hi · · ing 
I 9'84 g hre- 
v,em g.e ' n<- 
sten , le 
d i e_n~·t. g e'b ó uw e n ) v,an Rt.m 
128.506.048 fr. voor geme . e- 
1 .. k ·n 198 'h.r e> l.J • . 
V tl. 

1G u vo 
e' ,r 

: i h 
g or e stad - 

· l en gekeurd moet word i m 
1 · i k'b a r e bas· b b e n, an m eten 

ver ge 9-J b • · d begro- e bi n 1~ e' ' 
,n en t 

0 se ven, - 
o. Il &e, e,11 

1/. n . a. nB va.n . % zoaJl.S 
ke.~e.t.lJ i vo o11.g e..s.te.ld. 

or,ten ten laste van de stad 
hi•e,r moeu ,ma,n ,e;e;n ond,\),1ach•e,i<d ,mài- 
t h'e~ <'·entr-aa,l Bestuur e nr d10 
U'8880 w " • !i ' 
o~den enerzi,i,d•s, de Zl!eken u s s.e n 

•• Wat het CentraalJ Be?tuur 
oorziet men voor het dienst- 
een tekort van 214,534,542 

94 fr. uitgaven - 
Q•ntw:aingsue:n), Sam•n 
· vo~ige dienQt- 

b• nt· d·at 

G 

wordt a.11.tom~./ic.!1 d o'e r de stad o ve r ge+ 
nomen: van ièd,e.11.e. 4 ót •. d le lie.J.: 0(:A'(I/ 
'C(!e,11.tJt.a.a.l 8e,MèUcM en 11.u.1:t'O,M.d'~rt) u,i,,t 
gee6t moet UJ ./ita.d 1.1t. 1 voo11. ha.~11. 
&e.ke.nlng ne.~cn. Naast dm tmkorten van 
het Ce•ntracal bestuur &. äe rustoorden, 
heil je ook nog de tekorten van de 
,z,ieke11huiz.e.n (S1:. Piecer, V-àicnst 
van •ëmy t Psychiatrisch inati- 
tu,ut). V Wa•s 'het z-o d.at cLeze 
te ko r i: e,t1 · a,a l k.o n d.en te rug·gevo i,- 
ft e r,a worde de gemeenten wiens 
inwóner,s in ~et ~iekenhuis verrleegd 
verden (a~t. 13 van de ziêkenhuis~et). 
Zijn 40X v~n de patiënten van St. Pie- 

af,ko ·. va n Tienen, dar, b a t a a Ld.e 
t ad <i~~e:vee.~ 40.7. van d e 
r t; e, , P l, et e'r . 0 ö ka 1., eu v en: 
a,ld· · deel v aïn. d·e tekor~en 

, . de 0· kenhuizen. Nu voorziet 
de wet (E!B .. nr. 162) da,t de tekorten 
slechts tot e.e n b e p a-a Lê lledrag (het 
ge·midd.eld te;!cort van '79, '80 en '8'1) 
van de g e•me e.n t e.n k u n n e-n :t.e r u g.g e v,o.- 
'deJi(d w,o'11d•en. Hre·t teko.rt 8-o·ve,n d,a1t 
&'"edrag "alt t~n las,te vati het OCMW 
~en dus v an de, stad Leu.ven). Bedoe- 
1.i-ng va · · sluit is de OCMW-zie- 
~en'huiz rplichten ~un fin~n- 
··n t Doen ze aat niet, 

be e kos 
) . a •a,n Lre,U,',(.,en 

e n de izen 
7 5 mil· oen ~ 'der•a .e n, 6 mii- 
j o~n van sing 
.ifa_n a ge mee c tussen 
a rat n · • ·.. en uii.t 
d'e ge 9 dat de 
i\V•"'"'di e IP s iJi,n,s t i - 
fru•a•t re.til ten v a-n 
rn1, , (KB' Dat 
'e.X!ti komt d , gezegd 
ten L~s et OCM euven en 
zo anr ka ten van de 

e,ent 
0G!f in·d k 

e·en · mil 
e· ,011t ,tr •Uli 11- 
ln tit oo xtra an ie 
zj;e,kenhuiz 46 m' ls aan- 
deeil in de ziie~enhuia . 

ma_atschaipJelijke dienstV:er,lening, 
gaat a1:h,tetu!it 
iat slot willen we nog eens wau dieper 
~ngaan op de posé Ma.a.t1iehap.pe.i..i.jke. 
V.i.en~tve..lf..f.e.ning, Oo•k hier werd wee11 
eens met cijfer,tje,e gegoo,c•held. tn 
d'e b,eg,l'0ti,n1g ~a,n haê e·e.ntr.aal Be,e•tuur. 
hoo,Ji'geLegd a,1111, de gelllee'n-t,eraad) 
sta,at voo:17 ma11t■chappe•lij'lèie dienst 
verlening een bedrag ing,e1tchre.ven 
van velaeteld 262,808,708 fr •• Volgens 
de AA')fu~• il dat •tn v.111rma,r<l•rins •• 

1 

v a ri orugeveer .25 miljoen vergeleken 
mee 1.9,83 (oftewe-1 ·• 11 .Z). Pro.ficiat 
zou je ,zo zeggen. Ifaai, o o k h:Î.ei" ziet 
de we!'.kelij k h e i-d' er anders ult. Onder 
de post Maatschappelijke dienstver 
lening vind je in de begroting ~ingen 
t~rug die er niet direkt iecs mee te 
maken hdbben (bv. hac extra-tekort 
van de ziekenhuizen). Ander~ijds 
zij~ ~r P~lton die ·er wel onder vallen 
1u1<dr ,!part geboekt staan, bv·. d·e maal 
tiJdenb~~,, ing1 gezins- en beja~rden 
!1u!p de ~lusjesc:liensc,, .. Tel je 
die posten erbij en crek je dé andere 
,•ra.f, dan g<.oeft de post M.;iatcgchappe 
lijke Dienstferl•n,ing volgend res~l- 
c A à ~ te 2 i e Il , V o:o r I 9 $ 3 w,e r d e'-i, 2 7 I 
11Jiljo . .eni g>e$pendeerd a·an maat~chappe 
lijke dienstverlening. Voor 1984 is 
daL oedrag gestegen tot 285 miïjoen. 
Va,t w een ~ .t.i.j g-ln-g me:t 5 % [ 11,:ig 11..i.e.t 
e. 11.114 de. .ltt cl ex, ) en n,le.t m e.:t 11 % zo a..e.s 
u,U de be,9.1tetütcg <1l te C.ezci.t! va.U. 
Jul, s t 11 Il. 11 u de k'r:l.-s-i s voo·r b,ep'á,.à 1 a e 
m..:ttse.n s-teed,J ach,:,rper w9r.dt I stagneert 
de pe•t M.;iatschappelijke Dienrtver 
lenin.g_. Qnbegrijpè:1.iijk. Om niet te 
zeg.gen onverantwoof"d, 
Een paa11 voorbeelden. 
Lli.tke.11.iing ua.rt lrn:t bg:<1:ta.a.11.sh1,li:t<!'..»1u,m 

1 9·8 2 5,0 ., 1 9?. .,0 1,9 .fi. r. 
19•83 59.7040,.000 Jh;. +19. % 
1984 62.0QO.OOO fr. +g.q % 

Dit J,al;r :z.ou het bedrag voor het be 
staansminimum dus slechts met 3,7 % 
stijgen, Hieli'mee kunnen zelf.s de in 
dex~a-n11a•ssin'gen voor 1984 nie1: ctoe~ 
g,e, p•a s·t wo,r-d,e,n • 

G e..td .üt 
1982 
1983 
198·4 

nad(LM,a. : 
13.5i9.04I 
15. 2'8§. 000 
13.900.000 

ementat~e steun bo~en op 
he,t minimum •za~ Jlra,sti,sch be- 
pei;k . 

'I" u t .i.n de /w.i./; hult/!, : 
I0.009.Jl3 f.r. 
13. 0 fr. 

1 9.84 1 3. O fr. 
Net a,1 so.'.f l'i.e t Rol nie c 
bestond. 
E,p ,/o k,,µll),nrè:ri w1e "-'le•r,d e,11 11-a an . Va,n a 11 e 
post en i'll e•r m-aa 11 é,'é,n die fors set.ij g t 
en dfac is de post G.e:z~nó~ en be.ja:dll. 
de.nhu,lp ( + 1 l %,) , de rest s tagneu·t 
of g.aat achteruit. V,oîgend jaa;r zal 
het OCMW .des zeker de handen vol h~b 
ben aan tl'.e·t st·emme't1 wan tiegrotirl-g·ll 
w:ili zis(!,i!>ri,g·en;, want wat li'ier (V,oocrlii,fi!t 
kan, moe'iij,ijk, e•rnstilg gî?n,oemdr wordoi'n. 

fr. fr. +13 ;; 
fr. -10 % 

De total.re begroting ~an het OCMW 
(Cent-raa:il. 6estuur en rius,toorilen • 
de zi,ek~nhulzen} 'bed,raas,t voor t2.lf4. 
2, 1 3 Z mi:...tjg.'.lf.d 61t.~nk,. HJ.e.ll.4tt dll.tt,a.gJ; 
cie. g,emeiMit'e Le:u,;,ci.ri VAO.li.. 249 m.i.l.j 
&1t. b).:1. E11 aan de. be..s p1te.li..ln9 · 
.i.11 de. g e.me.e.nte.1ta.ad woitd.t 1taut0 
(e.n me.~ vee.! te.ge.nzinl 20 m.l 
ge.wijd. 
In, , aad 
81'0 
de ~g 
aan 
en a 

n 
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Natuur-leti;r-wa:ndeling 
A:I · wordt e:i: 
ci-,i. -e plant- 

-gt; een 1~-an 
a n · e.r. leiding 

1 

o,f·w.el 
at l,2 

s, 

t 

w.or.d c zo. 
Loegroti:n 
op de ,ge· 
(van dé 
k-ra a.Lt . 
No.~ e.en· l;aatijte. o-pmei;kin~- Ah. q,e 
li'cht.in,g bi:.j het punt ov e t: d'e 0ÇJ!W 
begi:oting kregen de gemeenter'äadS' 
Le.d e.n i11 de. g e me e.n t er s ad et-lee blad 
zijden mee niet~ze.gg.end:e cijfe,rs, 
Maar- ja:, se hadden Loch d a ~ij'd g.eba•d 
om het do~sieT ter plaatse in te 
kijken, Inderd-0ad, daar bedden se 
jn i s t g.e t e Ld vijf dagen V<HH, 

Perspectief 

t.·we~ ba"lLl il• r2t.ç.~ .. 
rnct 1,it ~ v~~gers 
cl-<,or t,:.:cn ~~lcl~t.uk v-u.--i:-ang__r.::n 
op ,L tarlas- 

pc r sp e o:.!:i.;,-f 
is Wii:L je >.iet 
.é. l s de. l an ge t.a p l,;..a s t 
heel arl kart worot 

mijn o&en ter hoo&te 
van de 1<ij n in mijn wij ngl a·s· 
een w·er.eld van g La's 
r.o.o.k een Schuim • 

a-,g 
ts,peêtieië 
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