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Leuven 
voor 372 miljoen 
opgelicht? 

Neen, beste Lcz cr , bur 
gervader Vansina is er 
nle.t mot de gemeentekas 
vandoor, noch meester 
goochelaar Sprockeela, 
noch een of andere duis 
cere ambtenaar. De gi:ote 
dief van de gemeentekas 
is eindelijk geidimti· 
ficeerd : Vadertje Staat. 

Wie keldert de 
voetgangerstunnel ? 

[IT 

rn l 9'.71/. 'Vroeg het toen 
malig.e schepenkollege 
CVP-BSP en zijn schepen 
van Openbare Werken Tob 
back aan de minister van 
Openbare Werken om een 
t:unnel onder het stations 
plein. In 1982 brengt 
diezelfde Tobbaek - maar 
dan vanuit de oppositie 
banken - een motie t~gen 
de tunnel naar voor. Wie 
volgt ? 

Decembernummer 

Op het vo'lgende nullllllèr 
moet Het Dij Lepaa rd nog 
iets langer broeden. Het 
verschijnt na. het kers-t 
r eccs , 
Maor de pers is er daarom 
niet uit! Het 50ste num 
mer wordt een excra-editie 
over onze kollega's, de 
plaatselijke berichtg-evers 
in kranten en op radio. 
Kondidaat-adverteerders 
kunnen voor alle infonna 
tie nog kontaktt ne,nen: 
Blijde Inkomststraa-1: 1 lli 
te 3000 Leuven, 016/23.96.92 

Derde wereldcafé 
Vorig jaar een suksesvol, maar d_it jaar een 
denderend Vl!ltde. WMet.dca6 l : dit maakt de 
Derde wereldgroep op vrijdagavond 10 decem 
ber van de Lido (Bogaardenstraat), en mét hen 
(ook met u ?) het 811.e.c./r.t-Eû.leAl@oJt. Le. PILo 
phUe. (Zahe), C/tDAIIMtt (Marokko) ,d~ I nte11.- 
1tLtlo1t1le /ilewue. Sc~ne. (met een urri.éke. liede 
reninnerventie over Nicaragua), ·vreemde ge 
rechten en getuigenissen (w.o. Nicaraguaanse 
ambas-sadour ue Brussel). Wie aarzelt betaalt 
120 frank, in voorverkoop lOO frank. 
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De rqadszaa>l o/as ook, deze k!!,er d,:,_y_kbe'zbcht : 
op de avond V~n 8 povember vèr~rongèn zich 
d11 Agalev-verskozenen en -sympathisanten, de 
toekomst-i.ge Sl!E-gemeenteraadsleden en een 
flinke delegatie supporters van de vz~ 
Vrouwen tegen.mishandeling op de eerder 
schaars voo~ziene stoeltjes voor het publiek. 
Als dat: zo ver(!e:r gllat, 1.al er toch eens ge 
dacht moet.en .worden- aan een uitgebr.eider 
rneubi,laiJ: '\<QC>r onze gemeenteHjlce: openbene 
b.es•tuursv:'e,r-ga,c!ering. 

Op d :p••••••••···••······· 
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De heer Eilgéne Keyaerts zal na de verki.~zin 
gen van 19~ wel nooit gedacht: hebben dat 
hij nog eens ooit gemeenteraadslid zou wor 
den : als v1erde opvolger van de SP-iijst 
zat daar weinig muziek in. Maar .toen, op de 
valreep weta- hij nor; inge,zwo-ren. Tijdens de 
.twr.?e of dri'.e zit~iingen die ons ~eg s·ctu,iden 
van de i-ns•t;a~,l'!-t.te van <)e pJeilÏ",!' .gem~:ente- 
1":aad zal hij ä,e plaabs i,nnem,m ·di:e iVrijk,wam 
door het ove-itlijden van mévroti\i lle1epierre. 
Daarna ging men over tot de goedkeuring van 
het jaàrvers lag van 1981 • Zo'n alomvattend 
dokwnent geeft zelden aanleiding t-ot diep 
i.innige di-s'!<ussi_es. Toch onthouden we de 
pientere opmerking van V-an Zeébrouck (SP) die 
vaststelële dat vele kommissies ha,,:d werken, 1 
maar dat ~w;e~ ko11Unis~ies gedureni:ie 1,9g 1 
noo±t samè~gi~ome.n zijn, n1. d~e yan .,;,eugd 
en d'i:e v:-aré 't'i'iddens·tand en Ma.,;sJoten" Vreemd 
genoeg horen die allebei thuis onde-r de vleu 
gels van. éeüzelfde schepen, genaamd 
Sprocketls.. . Van Espen (SP' pleitte voor 
het benoellf1àl:!l van gemeenteraadsîeden bij de 
Incerlco!ll!llüna~es in plaats van niet~~rkoze 
nen. Tob&ack stelde vast dat g-itote en kleine 
ki:iminalitèic b,lidkbaar afnemen in Leuven. 
Hierdoor ~omt er volgens hem ruîmt~vrij 
voor, een m:i:ndei; rept:essl1?:1i o,p'treden van d_e 
s tad's.poll"'tie en maalit het een h:er,waa't'deriit\S 
mogelij11. van de preventie en 'van ·a,, wij kagenc , 
Liber·c (SP~ v;roeg !,.angs zijn neus weg, wat 
"moes kopper ij" nu eigenlijk -was,<! en we ver 
namen van Vansina dat die tenn wi•js-c op het 
scelen van groenten uit andermans hof, 

Gerommel' onder de grolld- •••••••• 
De strij'd dl,1s0sen meerdei;heid en OJ>l?,OS•itie 
sneelde zi:.èb gedur.ende deze z4ttipg ~aast 
mee,:, cu,aer dan bovan d11 &'.l!on<I áls . Het begon 
al bij het agen~apunt nr. IJl, waar de rio1e 
J!ing van de /iarschotses teenweg -en de aanpa 
lende straten aan boà kwam. Van Mellaert (SP) 
wees erop dat voor de fusie al Wilsele dit 
dossier had afgehanaeld : er was reeds een 
ontwerp k~aat1 en een deel van oe werken zou 
al toegewezen geweest ~ij~. Nu begint men 
terug vaa, vo.,ren af aan met een 1i:1r-ini;i.epsbe 
aHsning: V,an Mellaei:t vnoeg z~·cl). af wa~ hiei; 
v;an 1ije,€ put w·as : !'/'11'.l'.l'Om worc!·t ei,,y ap-s_üil>C.1' 
dat ,kJ.-aat, was Ln 1'97!7 nu v,e;rt!,raagd en een 
vroegs.te :11'<!!1:t:ooid in 1983-,198'4 ? lilol,!den de 
nannemBlt en de ontwerper geen. schadevergoe 
ding eisen? En deze herzienin&, zal die 
geen gi;oèere, dieperliggende en dus (mis 
schien onnodig) duurdere rior-en tot gevolg 
hebben? 
S'l>rockeel,s ,PVV) vei;dedii11de de gevo;!,gara pro~ 
cedure : ei; moest een herzi!en1ng &/?beween om 
llell Qntl(e.rn !l,f be s.temmen oo li'è,t' tlil(e!)le.ne 
]\ltolJe-ringsP,lan an nm hei! aantaii granMnnrJnin 
ge.nt:e beperk,en. Omdat het in deze tii;idan van 
krisis vaak gebeurt doe de laagstbiedende 
a~nnemer tijdens zo'n herzieni~g failliet 
gaat, hadde,n de juridlsche diensten van het 
ministerie SprockBnls aangeraden maar mel!een 
een nieuw dosaicr en ook een nieuwe aanbo- 

s•tedi_ng te openerr, ,Gezieen Jle s,tunt.elige wigz~ 
waarop met dit iioss.i.er werd omgesprongén, 
on,thie±d de SP zich. bi.i a:è'_ st_emming over äit 
punt. Van Espen nam dé gelegenheid te baat; 
om zijn beklag te doen over de manier 11aa-r 
op de watersnood in Wilseie bestreden werd 
tijdens de wolkbreu~ een tijdje terug. Al 
hoewel iedereen weet dat Wilsele, bij de 
mins-_te watcroverhst, '<lre'i:g_t overstroomd te 
WQ't(!,en, heeft het tbeyi toe.lt (l~n hele tijd 
ge"tlul.11/ i:I eer de bu1egerbésdreJm1ing begt:eep dat 
het menens was en opt-rad., 
We bleven tijdens de daaeopvo l gcnda d i.skus's i'e 
ondezgronds , ditmaal bij de doleringswerketi 
aan tret station (Ma-rtela,renplein). Vansina 
vroeg uit naam van het ko~lege, of her punt: 
'kon verdaagd worden, daar hij nog. een verga 
d-eüng had met hét minist<1rie over deze 
kwes·tie. Van Mellaètt (S-P:) haakte hier9,p in 
en begc<in over dé e•rene!1:Jl,,S bndar het Ma•rte 
li11tënp1ei:n geptándia, vq~tgánge11;s tun,nel, B.Î,j 
hèt publiek bestadt hl:'.e_r.ovèr e.en groot ,bn 
g,enoegen, de opgè.maakte -kos-ten-batenanal:y.s.e 
va-lt: nogal nadelig uit en voor de fietsers 
bigvoorbeeld is het helemaal geen oplossing,. 
Ondertussen heeft echter binnenkort de aan 
bes t ed ing plaats (25 no'vember was de voo ropj 
géstelde datum). VansiI1!l- beaamde dat: het 
kollege ook niet honderd procent achter !<Ie. 
'llii(o.ering van de tumxe<L stond en hij wou. 
1à'\, de• ver,gàde!,'ihg op he,t. md:nist.erie g/?b~u,i;k 

,maken' om Ï:e po'l'.~en of O.p'enbare W.erken niet 
wou 1'erugkamen op zijn plannen en afzien 
van de tunnel. 
'l'_obback stelde voer de:~~rgemeester een 
&teuntje in de rug mee te geven onder de 
vorm van een gemeenteraadsmotie, waarin de 
ekonomische omstandigheden en de gewijzigde 
v.èrkee-rskonfigu-ratie (doo r de toekomstige 
vóÎ:tooiing van de Ring -rond Leuven,} als ar 
,gwn~nten tégen ·de tunnèJ: zouden wo.den aane 

_'.ge;voerêl. Vans iha leek eeht>e~ n ie.ti zo hapP,iÎ~ 
<op dit steuntje in de t:ug en van de motie 
kwam niets in huis. Eenotewone verdaging van 
h·et agenda.punt zou, zelfs volgens opposant 
Van Itte-rbeek (VU) de maneuvreerruimte van 
Vansina het beste d i enen , SP ên dissident 
Vanden Eynde (VII) s t emden tegen de verdag,ing, 
maat als vanouds trok de mee-itderheid aan 
h·et laligs te eind. 

Huisvesting •••••••••••••••••••• , •• 
De si:-edelij'ke Regi i:ond- en Huisv,es- 
tingsbeleid, ~wam ll'0 • n de ora·e in 
de pun-«ren 50 e~ 51 n. Ee~ 
~et fi:n·anci,e·el! v,e· 1, VQo~g 
il-aa-jrria voaigde d 1<98:à'. 
het ve-c,s l.11g kwa ri.'k:lnMn 
(CV,P) leg<le ui.t t, lidig vei::sehij·- 
nen ervan veroouz_a oor het tleit dat 
zowel de ontvanger edrijfsboekhou~ 
der im 1981 met pen uen gep;aan. Wat 
eniÏ.ge 111oeilijkheden •oorza,akte bij de in- 

2, 

w.erld,ng van tle op,.,olge11,s. ilan f!'e1l!aei:t (SP,) 
had overigens we.-inig medeli'jden met de 
zwaargetroffen Regie en kloeg no-gmaals het 
toenmalige v·eél te lage we-rkniveau aan.. Ge 
lukkig, zei hij ·e-itbij, is daar dit j~ 
verandering in gekomen. En·wat mo én we in 
1983 ve-rwachten ? Volgen-s seh en 
heleboel. Aari realisaties bel 
ondei: and ·tooiing y 
mentèn i'h. e.ertru,:i:-ab,c:I· 
iÊ!JI d'e Nai' ·vo. 1/,erd·er 
gronclc,n il en aan (1,100 
bo:uwmaats . Zo kunnen n 
start ga-an in de. E'onteins t:i::aat, de Pioen 
gang, de Ridde):'st-itaat, de Nerviërsstraat, .•• 
Kortom, besloot Cnops niet zonder tliots : 
de stadskernvernieuwing beg· t 
te nep,en en i lacbe 
Mellaert moes- ven d 
wat de ~e.p'.la · M~téi 
dê'rda'ad · - - zit i 
cdan vr 1 was 
social · ,edenk' . · 
buurpr · ernieu~de o,óning_en '1,vb. 
St. Ge zijn nog s- - geen 
regels Zal dat l'el 4b.aar 
zijn vo e Leuvenaar ? ij 
het fe' ommen v an een 
pdvê- 1len w · ht 

1nsw ouvén•) 
• ;;o;,a, · ·e 
et inst 

d oekoms t ige eigena;ir,s ?_ 
Waren d uit geen beperkingen 
aan op ê _at een enigzins sociaal 
kara~ter kon bewaard blijven? Ook Van 
Itterbeek pleitte voor meer soci. · - 
bouw in de binnensta~, gezien 
steeds groter wo-rdend leg,e·r 
gebu,isves1t mo•et 'l<o-rd'en 
çm de o.pposl;He, 'teg.en n 
stemmen" ll'eha,l~e d-an ~ 
andermaal met de meerd 

Nog meer buis·ve.sting •••••••••••••• 
.•. maar dan lie'el konkreet. Het huis vool! 
mishandelde vrollîlen werd andennaall op de 
agenda geb-raènt àoor de socia:li,sten ,iin 
begel:ei~ van de wen 
teg-en M e Ssij d van 

•d'e :d,te· ,a. De ' 
1 decem bouwen 
van de ril.aten «ond,er er.gens 
anders te h_ebben ,gevonden. 
Van Me e h.et voo:rsl(el dat 
de VZW ocht bli ·ven omdat er 
toch n l!rden u, 
Ondert erkt w 
defin' en, 
d'erko 
ot :V,Î/ en 
VátJsi 
ze!ël.é n ~- 
len d el 
:ro:bback voo-r wa · 
zek,ernei . - - . , vorm van e 
bevest · ' - . 'besprek· 
kalle op · 
huurk d• 
gaan o 
ta e a 
d'.e \l' J 
·hoe s 
hij tege n 
~onkrete t u 
kJ.aarde da g 
genomen is, de1DOg iJke tusse 
8tad is in de huur van nieuwe 
dus hoop voor d,e Vrouwen tegen 
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gemeenllen kl.igen s tieen en been 
nbetatingen door de o-verheid,, •©o½ 

onze stadstechnicus inzake fÎ,nanciën, sche- 
pen To Wou.tC!JL6, deed dat tijdens zijn toe- 

bij de rekeningen van 1981, maar 
fen had bij het niet. De WeAkgJt.ocep 

· be;le;i;,cf; vx:oeg in een, bdef aan het 
sc. epen ollege naan het fijne van de za'àk. 
Hoeve.el be.dlutgen de. 11.e.Ue. dota-tlu 1>.üuió 
1 de. geme.e.n.te. GILoot Leuven, e.n welke. 

en clle. volg e.11<1 de. we.t vttn 
._ c;/i d:te.ndeii uil:be..taa.td te. WOll. 
.6-:ta& ? 

•En ëi.à Werkgroep Gemeencebeleid voegde èr in 
haat' beief nog een tweede vraag aan toe. 
Wélke. ma.a..tlt. egde.n WVtde.n Mhu. genomen 06 
z.ul?e._n nog ge.iwme.n woJtde.n te.gen de. 6,lMn 
û/f;&e. Mo6bouw .t.tt. v. liet Geme.e.,ite.601ui.l en 
de, ~jcl,lg.e. ~be)tall@,e.n ·? 
Hèt; -antwoord van él'.e s t edeû i j ke ',nicns·t Fî 
nanciën liet maa-r enk,ele dagen op zich wach 
ten, In dit antwoord worden -ae mindex:-ont 
vangsten voor d·e stad Leuven op twee wijzen 
ge,;aamd. Naargelang van het ingenomen stand 
pun(t r~ke'C)·t .de iii::ens,t Financ,iën ons twee 
getàtlen voor, 272 miljoen en n4 miljoen" 
In het eerste geval, dat van de 372 miljoen 
minder-ontvangsten, wordt uitgegaan van ëie 
veronderstelling dat de wet van 1976 volle 
dig zou worden ·i\'a:geleefd. In het ti,eede ge- 
11al wot'd'en de. m,in<i_e,;--ontvangsten geraa,nd 
inàicen ae c.eni,:-ra'Le overheid haa_r m;i.ninîuni~ 
bel.oft.e, he.t we_l,,raartsvast maken van de ao 
tatLe of de indexering et'Van, was nagekomen. 

!,, 

VERMOEDELIJK VERSGfül!L 
AANDEEL 

452 452 

459 459 

4n ];J8' 4i 

1980 488 li83 95 

1981 509 618 109 

1 't9'8t Ji30 651 1·21 

VeJ!ge..Uj · we/1:ke.li,jlie. e.n, hu 
ve1tmo ede..Uj el vail leuve.11 ,Ut de. 
&o~e. va ~e.n:tè:€ond,.\ _{we..t 1~76). 
(Itt m;U.joe.n . ·n) 

WERKEI.I.mE GEINDEXEERD, VERSCll'IL 
ONTVAJ>lGSTEN 0NIFV~GS'IEN " .. 

1· 1 tifil - ,h9/1J ~'52 

L978 459 ~72 u 
1979 471 493 22 ,, 
11980 488 526 3,8 

t~SI 509 J;66 5'7 

1.982 530 1 61'4 lj4 
' 

l 2L4 

' ""'••· V:~iU.J/oof© 1tro11 cfa l!/W~_j.ke e.n d~ ge 
.(wJ.exe.iiul.e. o '1tva.119.1.te.n ,l.lil:i/i ,ö.e. do!/!a.iler, 
1 Zn ml.t.J o e.ne.n 6Mwte.n J 

Roûe eijfers 
en een blauw gemeentebestnm' 
Het achterhouöen van de gelden uit het ge 
meentefonds- h_eeft zware gevolgen voor de 
st1<d.sfinanciën, In 1979 bedroeg het netto 
r.esu,~taa·t van d.e Leuvens·e j aar-reken i.ng nog 
+ 182 miljoen, en in ,19à 1 -+ 68 milj,oen, 
Maar in 1981 daitlde dit bedi;ag tot - 112 
miljoen. De spaarcentjes van Leuven worden 
dus in een snel t:-empo opgesoupeerd , De si 
tuatie is nog "'el niet dramatisch, maar 
l!.euven dre~ge in hetzelfd,e, gnt te vallen 
als z·ovele and ene, gemeenten, :t;'n 19,78 wairen 
er "slechts" 163 gemeenten ·deficitair (op 
een totaal van 596), in 1979 139, in 1980 
209,, en in 1982 zullen wellicht meer dan 
de helft van onze gemeenten deficitair zijn. 
In deze kontekst stelde de werl<groep Ge 
meentebeleid zich de vraag naar de akti_es. 
die de stad tot hiertoe heeft ondet'j1omen 
of vooralsnog zal plannen, l:fet antwoord 
van de Dienst Financiën kan u in de kader 
hiernaast wó.oftd-è.U.Jk lezen. · 
V.0011 ons, sim)>eie Dî,jlepa;n:!)en, lijkt het 
niet te verantwoorden dat d'e stad niet meer 
inspanningen do,et om de nationtle overh-Jid 
re veJr~h.te.n. haar taak na te komen. D'e 
dotaties uit het gemeentefonds zijn toch 
geen geschenkjes aan de gemeente (1.oals het 
,làooré:I verj<eerde_Iijk sugger·eert).. Het i!s -een 
,r.e;.;:rHchting d-f~· d·e sta«t: o,p, zilch hf)e'ft g_e 
nomen in ruil voor het zi ch toeëigenen van 
een groot ged_eelte van de -giam_eentelijke 
6kófui.U.te.U. Wanneer we de akties overlo 
pen die de stal! tot biert:-oe ondernam, dan 
zi1n dez,e \>.elachelijk te noemen in verhou 
a·tng tot de g,ró'obte van acht;ental. Probeer 
maar eens je cyuisvuUbelas.ting niet te be 
talen! 
Qnze CVP-PVV-(VU ?) koalitie ziet de oplos 
si~g voor de financ.iële problemen duidelijk 
-in eep andere r-i'l;hting , "Hé±. 1>anell-lngl>lte. 
cl-ejii./, u:AJ .thltYkl· ~n- de. po,-Utii.ëk,e. .6 6 ee.Jt'' ... 
!-let andere woörden, er 2a>l bezui:nigd moe 
ten word,en. En het varhaa L van wie er moet 
bezuinigen, dat kent iedereen al wel, Het 
komt er altijd op neer dat wie onderaan 
st!-a_i;.t, e1woor moet opdraaien. Dat geldt 
z,011:e_il voor .de- gemeenten •a1's -vocr de lag:e~e 
ink,omens. · 
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~kti~s door: je:stad ond~roomen 
1 • Moµ;e .lnzo:Îi:~ de. Ge,u,è.è;~e.'6!<)11ilnc:éëJ1' ~2'.5 mei 
1981). Op 22 ju[i 1'981 verzonden aan ri!e: 
eerste Minister, de Vlaams,e 111inis ters, -ae 
Vlaamse partijvoorzitters en parlenientsie 
dé!l, 

2.1)e.ad · ai1.l:l, • 
v'Ó:&gt de. e. ·k v 
la/til.te. l> La: · g ' n 
ht de. 1>c.hoo;t va,1~ de. - · vttn 
1,·eJ1e. S;te.de.11 e.n 'iieme.e.llt'en:. · 

'.e, • e.e.11 ' (· 
% e.é; -~ . 1 e.:11 
- C!ilto , • 1/Wt ke. 
·nge · ve. 

ait:e. nait<.h tuite. e.n g e.w ov 
ltt.e.11..1.t-e.11. 

1 il:, ,Ge.ein (!.i;/11.µ:Q)'zo e.h:-i:.ng e.n m.e.eA voOli. de. Vk~:ti 
r;ijh.- eifi ~:tieJl.~e.:lrJ. 
15. He.;t :i.a11Vt.lngû,e:tud z:ët. :than1> nog .i,n de. 
po.f:Ui.eke. .66e.e.1t. He:t zal .ln .le.dlYI. ge.val 
op ttt6e.l moe..tle.n flome.11 .ti..jd'W/, de be.g11.o.U119 
J.9,83 l1ofttobe,,r;.~_de._c.emlleJL 198~ J. □

p om ie. 
v e.n. ilt. nd a,p 
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"' îlèZce. tiun (q,e.h:teJL ä.e. ,iµu)i.- ) zai. vQotr. de. hel6.t 
ve/UU!Jlj11e.n ondeh. e.rn óe.hone. be..tollh.t.e.wi.lge. 
pa;r.lung . 

◄ De. lu.u.ze.n M6. 16 e.t1 ·1 8 va11 de. ~wua.- The11.e. 
û.D..ótJi.aa.t zu.Ue.,1 b.i.n11e.uko.1t;t p&utà moe..te.11 
ma./i&1 (IOO.li. e.e.n à.ppo}i,teme.;it4g é:bouw. 

Da ) 6ae se,ptem.bei: 1982 k;i:egen enkeü e bew0- 
nei:s van de'~a.ia-Theresiasti:aat een aange 
tekende. bi:ief toegestuui:d vanwege de stad 
Lauven , Hierin wei:d hun meegedee1.d dat de 
N.V. Christ0phe een aahv.aag had ingediend 
om op de ~laats, waar nu de huizen ni:s. 16 
en 18' l;taan, een appartementsgebouw op te 
~rekken me.c 0p de gèèl'.ijkv,l.'.oerse ,..erdLep~ng 
(35 m. diep) ruimtê voo·r winkels en garages. 
Da omwonende eigenaa_rs kregen drie weken 
de, t;i,.,rd om eY,entu-e·i,e bez)'laren in te dienen. 
De bes•taande· huizen nxa , Hi en 18 hebben 
een d'iep'te van ongeveer 9 m .. Daarachter 
l;i.gt 'èen gr1:>te tuin van een 50 1!1, cltep ; 
d'e,2·e rei-kt tot aan >hèt speeLp'leintje tj~ást 
de St. Joz.efskerk. Daar de nieu"bouw (35 m. 
diep), de helft van deze tuin zou doen ver 
dwijnen,, waa'ronder d:tie !ll<>oie bomen, wa,:,en 
heel wat omwonenden. - 118· families - bereid 
een kollektief bezwaarschrift te> onderteke 
nen. Qok het buurtwerk Ve S~ diende 
een b,ezwaarschri.:fè in. Op ~ z.· oktleber ánt 
woord!le Vansina hierop :"1)< be.gJu.jp U.W Jte;o.k. 
ü.e. e!'L /;.o.,i uw 1,;ta.1tiipu1it 1,etwne.11,''. Dèsoi!iianks 
keurde het scl\..epenk0lJ!egè' '<ie bou<o.,aanv;i,a'ag 
goed op 29 oktober 19812. :tijden·s de gemeen 
teraad van 8 novem~er 1982 verantwoordde 
Vansina zi.jn .g,ewie{zj,gde houdi.ng door te 
stellen da't hij verkeerd w_as i,nge~icht ge 
weest. Immers niet de g~se tuin verdween, 
-maar enkel de hel-ft exrvan,,. 

Ontgroening 
i)e gQèdke,n;ing door het schapenkc.l Lege' is 
niet- 'te begrijpen omdat de, bo1.1waanvraàg on 
wettelijk is. Het gebied gelegen tussen de 
Marîa~Theresiastraàt, de Bogaard.ene traat ,, 
de Bi,!rgemees1,erstr-aat en ae Bli,ide Inl?omst 
sq:aat is volgens 'het gewestplan een be..._ 

schermde p.;u;Jt•zone. I;n een parkz.onc mogen 
geen bomen verdwijnen, mag de bebouwde op 
pervlakte niet t'oenemen, ... 
Ook het Leuvens s.truktuurplan ,-dat eoch, een 
.l~iJ. - niet een )Of.an : het bindt ntemand - 
zou ~oeten zijn voor de Leuvense ruimtelijke 
ordening, wordt niet nagelee.fd. 
Lees,t men. in hec struktÛu1<pl!afi niet da.J: 
"he..t hanièh- e.n clle.11<1.teroe.ntlt.um va.11 éte. 
.1,.tad.l.ketr.11, 1lic.e.t veJtdvr. nng u.lttope.n .i..n aan 
pale,nde. .1,tita.:ten, doc.h da.;t hei: b,é1inen µ:il be, 
óil:D.a.me. zone, veJL6-te.v,i,.gd. -zal. t<Jl:Vû:te.n ,en 'a.an 
ee119umeed ;t,o,t één hec.h:t ge.he.el!' ? En toch 
wil men in het pand .,,in\seis bouwen. Terwij 1 
de, w;inkel,s in de buurt ·~de k,ru.irdeni.e11 op 
de-hoek met de Bogaardenstraat, de winkels 
van 1!innenhof, de winkels op -de hoek met de 
BU,i.de Inkomsts·Graat) Q.a).lwe.lijks leefbaar 
zijn. 
Leest men in het struktuurplan ook niet dat 
"vr. op cléz oge.nl;µk, voonai: ,i,.11 de. bl,vie.nó.ta.4; 
e.e:i'f ovtpt.aa.nbod l(:.i; van appa)ci'.:eme..i'lte.n· en :.1-.tu 
cllo 14 .teen- opu.eh,te 11a.1t evige.u'. l'lóiooitlnge.11 ma 
tu.i.ntju" 1 Waarom dan nog de bouw van ap 
pa1rtemcntsgebouwen toe'laten in een sti:,aat 
met overwegend é~gezinswoningen? 
En wat met de zoveel geprezen ,t.nóp,'Ulll.h 
(1;7aal'.' ook Massart het in dit fi'µmmer zo over 
heért) ? He.e sc~epenkoUE1ge bekommert zich 
öli-jkbaa,r. niet om de unan.ieme wens van 400 
buur tbevcnens (11,8 families) de bouw ven 
een appartementsgebouw niet lr<>e te ~aten. 
Hiêruit blijkt eens te Î(leer d·at het kolleg.e 
de belangen van de bouwpromotoren hoger ean-; 
s l'aat dan d_e wensen van de b'eyo).Ring. 
Wij ;terzetten ons tcgen,,der11eii:l1kc hou_fl'ing 
die de verdel'.'c vernieling en verloedering 
bec-ekent van de bjnnen.stad. ls het immers 
ge~n onzin, een ISJ;i~•rt waa,: zo w,eim~g .. g,roen 
v.ooJCzi..ening is, verde;r c,e on:tg'Mene:n ? □

v.' l GEN 
BELEI 
VerschoLen tussen het talrijk~ ~ubliek zát 
00k Het Dij lepaa1rd in hef pqli ti~ ca~l! 
ov,er racisme en v,reêmd'elj,ngenbele'l!d,. 1ng'e 
richt door de Jongsocialisten. (Wat 18 ~-r 
met Jong en Open Socialisme gebeu~d? Zie 
,H'et DP van ma·ar•t ''82i) 
FIUl.llk /,lou1a.e/t.t, Polelair-ekonomis~ _en co: 
áutcur van Raè&l.ten hebben 0119 eli.Jh. (1<ritak), 
w.eer!J.,egèle d'e hardnè)di-;ige m;ytlie 1'at ll,et a,e 
vreemdelingen z.i jn die onze soc1.aie_ zeJ_cer 
heid uitputten, Met cijfers en stat1.st~eken 
toonde li.ij duidelijk -aan dat er bij de gas,f 
a.rbeiders zekett hiet méér "p_i:of:Lta:riaat" 
bestaat dan bij de dqorsnee-Belg. Inregen 
de.el, vi;,eemd,ei_iv,gan werden i11 vele gevaH-en 
zwaar ged-hkril_llineèrëL, bijvoorbeeli11 als liet 
êrop aankomt z'n rec_hcen te bewijzen inzake 
p.ensioén, wei;kloosl\eidsui ckering, kinder 
liiji;lag" of wann,eer bee .gaat em tewei..ksc~~ 
ling in BTK' s, stages, of het derde. arbeid_s 
circuit. 
&!oulaert v,roeg zich ,a,if of, daar W<!;ll11 er zs,,: 
·veel propaganda tegen de gastarbeide,rs wardt 
gevoerd, Leuven niet het lichtende tegen~ 
beeld kan zijn e.n bijvçorbee1d in. het ste~ 
deli:jk irtfoblad d'e g~ende vel'halen n!i.et kon 
weei,leggen : verbalen over ·-ae fenomgnalé be 
dragen aan kin!Jerbij s-1.ag en._ andere s.ociale 
uitkeringen d!i'.e in d[e' za'kken van lret: vreemd 
gespui~verdwijnen. 
Theve,nmtwoor11-elijke schepen van Maatschappe 
lijk 'welzijn vi R~ye/i2ÇeVP~ noemde ais vool'.' 
naamste probleem van de vreemdeling het ont 
haal en, d-~ integratie., en daaraan t-raeh~ 
n._e.t 1,euv,ense be'1'.dd tf! verheilpen me't een• 
b,rochure praktische inlichtingen in vijf 
v.reemde talen en met een vriend,!'li.jke opv,ang 
t_en sta,3-huize;. VQOr ,d'ie integrat-ie [!]<>et er· 
volgens mevrouw De Rajrc;Joe e:eç menta'titei ts~ 
ver-ande1d.ng komen bij de Leuvenaars, uar 
tet hie-rt,oe zijn \\!,; vanuit h,et beiJceid nog 
g:e·en ma.aótregd,m gene.li!en çim'' de:te te· bevo:t; 
deren. Gestruktureerde inspraak is er ook 
-no.g, niet, en oo'k. daarover circuleren geen 
plannen_. Men haq zLjn hoop gesteld in, de 
Welzijnsraad, öi.aa11 di!l- is l\e:has voo'litijdil:g 
ter ziele gegaaîl. De Gezinsraad zal zicä 
nil buigèn over iaen en and er , de, VFeemd e 
t!i'hgen il<unnen int\1ssen ai.tijd t:er~c'ht bij 
het OCMW, de un,ive.rsitai-re é!i.ensten. en ·bij 
de buurtwerken. 
ijev.r.ouw De R,'ey,c'ke w.ep;ees nog na;,,r •l!,et ön,'t! 
lja'al ván de Cambodjaanse vluchtelingen en 
noemde ài;t een voorbeelil van samenwerking 
tuss~n, het bel-eid en, á'Llerlei wiifwillig_el'.',s. 
Ui;t d:e z.aail -1kwam· dre op,me,rk,:l.ág dat er geen, 
tekort is aan VCt'ijwil:lige inz._et en goede 
wil, ma~ wel aan deslèund,igheid en ko,ördi 
nà,t\Le. 1Jfa schell-,en s•taa,t s'1w-as,t posktie.6 
tegenover een adviserende -raad• .,at niet 
is kait nog komen, zegt ze. Maa; z!Î!j voegt 
e11 d!l,d.e~i,j k aan toe da-t zli;j• ma11,r 1 !'9 de 
V<!n het schepenkollegre is en L143sbe van de 
gemeenteraad. -Waarop d·e vraag 1c,.,am of er 
in het ko1lege en de gemeente5aad personsea 
oir ,g,r,o.epen .zil.,i:n ,ddie "aifreromeu•f•, •.• ~ond'er een 
duidelijk antwoord nat;uurlijk. O 

11 1-AKTIE.: WIJGMAAL GOED V, --= FRAN& 
Wijgmaal is alc.tief. Ook i!iit jaar werd de 
JII , Jq, ,,J<l-alotri!ii een fulçses. • Jlel11ng,r,ij1ke-r. n·og 
dan de'ingezamelde 35.000 fr. ~s het jttpei 
end aantal ~pontane medewèrkers. Aan de-tent 
OJl• '1et do11,ps,p.).ein hadden d,e ol'.'gan~sato,ren 
het moeil:ij,~ om aän al de be'LtmgsteUenden 
een -straat toe te wijzen "aar ze de kaarten 
ce koop z.ouden kunnen aanbieden, Voor de 
o,rgan'~sat:i,e 1/.on 1 ~'. 11'. H 1'1e,ken:ew o,p de v,i~ 
desgroep, een groep monsep die reeds geruime 
tiji! samenkö.mt om te werken rond het ,n,ede! 
them.i, De H, 11 . 11-s,ktie '82 w·a'! ee~ geschik 
te gelegenhe,id voo~ de:ze groep o_m Z!llCh ak. 
tiaf in te zetten voor de -v-rede, 
Het zal er'tlu op ~ankQmen al deze vrij~il 
ll!gel!S ce b1!ij.ven \,:oeien. 1Wentu•ee1 dQo,11 d'e 
vred'e_agro-ep verder uLt tis breiden om be 
wel!ken rond interessante the.ma's zottls v11ode, 
onttw.ikkeli,q_gaaamènwerking,, mill!1ieup;11obJ!e.ma- 

tiek I verkeersveilligl\el:d •. Deze groep wit 
zeloel'.' niie,t ~n de '8'1aa~s tred;en 1van- de ;,eeds 
bestaande werkingen, maar wit we1 een sti 
mulans tiin om deze thema's van algemeen 
be,lang 11\e"!!r naar b,11iten t!e brengen om daar 
rond een qpen, !jfopa-lî,st1sche werká.ng. op lle 
zetten. D~ verschillende verborgen, en soms 
ges]oten iniuiatieven, zijn dl'ingend aan 
ieitr,uim'iing en s,lotl';il_e toe.. Een u4t-b1eden 11-i.t 
de eigen kring e'fi een bundeli!ng van a1.1e 
krachten kan beu ~lllllenleven in Wijgmaal al 
lee.n maal! een goe'de· lè'omien,, 

□
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VOETGAN ._ 
De i~e~en van een_vöet~nngen;~~unel onder h.et S.tationsplein_- officieel M11,~tela-# .,'.. 
ren1)Xun - z-i j n 1net n~uuw. i'.1J d;lternn o I van 1972. S.lop d.te. vuU!.]a!'lge/1. 1u.eX; I •• , 
O·hi:1.c1:t ,d,Q. glllol:ld, ~t•1 s,prnl~ uoi.t liet :it,t#li,ewerk. van ver;s,€,hil Le.ncle gr e epuo en .zo 
sclin~el)' 0·0k Hee UijL,e.,pa·ard n~:t•r enkele jaren terug '(jg 1 ,nr,s 4 en' 9; jg II, n-r2). 
~nno 1982 lijkt er dan toch een kent.cr Lng op komst. Mi1111chien komt de ommekeer 
in de pairtijHta1,<l'pU{\tCI\ ne.t n i e t te laat ? 

ln 1'972 Vl:oeg het toenmalige schepenkollege 
van cvP-SP aan de toenmalige minister van 
0penba;re Werken e,ens 1:.1} .overwe_ge,i of de 
"wee; b·escl\:ei;md'e ovèr,s-t.eekplaat•sèn aan 1/eide 
kan'tten van liet Martelar,enplein niet konden 
vervangen wot.den. Die oversteekplaatsen wa 
ren toch zo hinderlijK voor het (auto)ve:r~ 
keer. 0J: di!e, 8iagnose juist werd gesteld' 
wèi;<L l'èigenl~j-k nooi-t ,ei:nsttg onilerzQcht d01i!li 
onze' stadsbestuurders van toen, en zij had 
den dat ook nooit gevraagd aan officiële 
plannenmaker,s. 
Rat BTK Leuven Veilig was ei: integendeel al 
ras b~j en str,eld·e de~ ~l_;i'agncfs'e ko;,,rekt,1 n•iet 
de,,J:iet<sers en de voe'tgang·ers kond'en de oor 
zàk;en zijn van de verkeersproblemen, maar 
het lag we! degelijk aan het autoverkeer 
ze4tf. En het beslui:,1:. van deze wel>'kgroep 
1 · e, dat iie 'boveng,ronds e over0s'~eekplaafts 

haar verkeerslicht-en toch bleef bestaan 
en bijgevolg voetgangers en fietsers gewoon 
vei;der he-t zebrapad zouden blij.ven gebruiken. 
H'oe kor. de aanleg, van eep. voetgangel'S tunnel 
cfa,n, impakt fl\e1\ben op de dooM:M!.omi,ng,1ika,pit 
e;lte,U; van het aantal voertuigen 1 
De kwestie bleef een aantal jaren hangende, 
en het dossier deemsterde. -zoals wel meer 
g,el:ieure in de~gelij,)<e ge,rall'en - voo r een 
hé±e tijd w.eg. De !'\loIÎ.eke opin:·Ï"e verging 
in stilzwij_gen. In L9So nog besloot minis·ter 
Cb?bert de-aanbesteding uit te stellen voor 
mins't..ens t;"ee· jaar, tot na de gevolgen van 
de s,lu-iting :v.an de r~g er. de aanleg van de 
A ~ 'lloelb.aa-r g:i,ngen 1e10,raen. 
Maar onz e s ta4sbes tuurder·s ràakt:en om:us,t:,1,g" 
De rioleringswerken aan het Martelarenpl.ein 
kgnden niet m.eer uitblijven. Van, die periode 
a'f werden <Ie hangende Kwesti11 van de voet> 
ganger.stun!lèl, en de nooëlzaak :v,an t'ioler,i.n,,gs 
werken €€n : het Marte1arenpltln kon geen 
cw~emaal opengesmeten worden. En zelfs deze 
koppeling 1,ag minder voor de hand dan zij 
aandeed , wa_nt tunnel en 1'iool zouden e_lkaar 
s-Lecht's •op 'één punt snij d·en en- liov-endî:en 
riep een gemeenschappelijke uit;1we,ring van· 
de werken vragen op. De kranten schreven 
ons in die ieriode dat de werken in de loop 
van 198,1 een aanvang -zouden nemen. 

D Q □
llec bleef weer een ganse c,ijd stil, tot mi 
n-i:s1'e1! '(811 011enbare We11ken Oliv,ier ter ge 
'J,egenl'le:i!d van de, opensteU'i~g, ;v~ de /Î 2 
ten stadhuize gewag m-i,akte van Ae aanbeste 
ding. Niet over twee jaar, maar deze herfst 
nog-, alle argumenten kont na van de. studie 
we1'kgroep sen sl'ij t. Deze stud:i:ce Legd e men 
J.,àkoni'ek na,as,t zich nee11 met de opmerking; 
da:t de c;eÜingen een ;v-a!l.s b,eèl.'d gaven, wan.t 
zi.j waren uitgevoerd ti.jdens de, blokperiO:ä:e 
voor studenten. Hetzelfde verging ook de 
•adv,iezen van de lleg,el!eidingsgroell Inspraak;, 
d~' adll/,l:'ezeh van de pl:ang'.t'oep van het struk' 
tuurplan, de a't'gumenta:tie van de werkgroep 
LJµlgzaam Verkeer, en last but :leo..6:t de ,po- 

leiniek van áet Dijlepaa11d. Maar deze lui ge 
ven natuurlijk zomaar niet af •. Onder de druk 
~an omstandigheden, een aktie dan maar ! 
OP, 1.4 juni j 1. organis,eerde de Wer~groeP, 
Langzaam Verkeer v.erS'trerkt .rue.t d·e {ri:a'.se 
moed van llgale:v en de, Groene Fi_etsers een 
::tu.IDte.ltu:t aan het stationsplein. Een nie_u"s 
brief werd geredigeer~ in augustus. De Werk- 

. gro.ep Gemeenteb.ial eid,, ,een ,samenw.e;-kings s cruk 
tuur tussen öasisgtoepefl en prog11ess·ieve par 
tij en, sloo.t zich aan bij het geweer tegen 
de aanbesteding van de tunnel. Agalev liet 
haar parlementslid interpelleren over de 
,;ei:lenen van het proj ek.t eit vroeg verder naar 
g·egevens van ve;rke'ers:tellingèn, äe ,gevolgen 
van de A 2 op de ring, het tijdstip van aan 
besteding en de geraamde kosten. Deze parl.e 
mentaire vraag kwam terecht in tle verkeerde 
Hj"k.e l'land·en van mini0ster De Groo. !let ant 
woord was clan öok niets,zeggend·. be Werkgroep 
Langzaa!ll Ver.keer maakte voor alle geinteres 
seerden (inkl. de SPE-onafhankelijken) een 
werkdossier op. Ui.t in·t·erviews met politici 
(z':Le de I;aqg_z.aam Verkeerkrant in Het Of,, jgW 
nr 7) bleek dat Lad'en v.an de meerderheid 
door twijfels werden bestookt. (Sprockeels 
is persoonlijk tegen. Bruyninclö, (CVP) geeft 
de tunnel 52% krediet.). 
Ben kenter,ing in s t andpun t en bleek ook in 
de gemeente:i;aadszittiug van 8 ilóvember jl. 

To.er. d11 rioleringsw-e·r1<en van het Marte1a:i;en 
pl'ein t er sprake kwaP!en stelcte··llobb'ack ~ooit 
nóg -schepen van Openbare Werken) een moti.e 
tegen de tunnel voor. De meerderheid vond 
er natuurlijk wat op en verdaag~e het agend.1- 
punt tot na een vergadering met Qp~nbar-e Ver 
ken. B.ij' dei:·e cmtmoet:--ling Olet die hogere ovê.:i;~ 
heid zou de stad geen st andpunt; bep:1:eiten. 
Toch wordt dit laatste betwijfe!d. Zelfs 
de Gazet van Antwerpen brengt ons op 20 no 
vember op de hoogte van ·een - ook, voor deze 
krant - v,rij imgewot>fi z.Jmn:i,g_e ttaea'l. We 1e 
z'en vriendelijk ~n haar kroniek6 e Dag ,T:,ezer,: 
"&v..geme.111,:teJt VaM,i.na. he.e.6:t vêitklatvui da.t 
man zal p!U}bv.e.n de. mlni..6.teA te ov~en 
om a.6 .te. z.i,eii va.ii de. bo(JJ.I) va./1: de. .tunnel. 
/le;t /;.eu.O{'-ni. 1,t.à,d;, bu,tuwi. za;? d:e, minä:te1u 
l'.ltut,ge.n e.e.n n,i.ww peàn te. 111(1.ke.,:i. v.oo'lt. de. Jd..o, 
lvii.ng,1i,0Vtken op de. °C.<.e.11i> evu.t e.1,1 de. aa;n,. 
pa,61>b1g v«n he.t Ma.Jt.tehvle.np(.eht". Bij wel'ke 
V,oorzieniglie.i.d o.nze s.tadsmag-ist:i;aatt zijn 
ápwachtihg h"eeft ,g~aakt ? We l~z.en nog- 
€én zin ve-eder : "Ve.z.e. vl!IUJ.ndel«te u.en1>tuij[ze. 
van he,t ;,.tfutóbutuwi. ..i..6 volge.10 de. bultgeme.u 
:teJi. brgege11e.1i. dooJc. de. a.611ame. va.n het ve.Jike.VL 
op de. Jt.i.ng M.f1lil, de. ,i.119e.bltlU/l!lafl)e. va.1t de. 
<+U-to,rne.l!weg A 2 • " 
Een postuum hulde voor het we1'k van ae d.i:'iJk 
kingsg-roepen, die jaren op dov~ns deurêµ. 
klopten? Hád men hun woord maa-r eerder voor 
waar l.aten gelden : men ha:d zichzelf en ~e~l 
wat anderen tijd bespaard. □

Op ~e. ~o.l'.oze. ,z.01ii{ág, de. 1r4<Je.· rwt!,einlî'V,t;, oll 
gatl,(,.6e.e,'tge. lAngz.aam .VeAke.eJL e-en ak:Ue!' "Ve. 
au-to ~n d~ ~e;ètü;ig". Ve. voolUl.(.jga.nge.M we11. 
de.11 ILU:gei;tod.i.gd een "ko~/i.t" :te. oliéleMie. 
ke.ne.n ,~n ze. b.~00~1fa11 mi,,nö.('/.1. de. ru.c:to e.11 
m_e<!I!. de. 61:.e.t.ll :t.e. gllibJuu,/i;en. Hwn. da.êfe.it- zUU.e!l't 
IUUI ~,rn WOM.de.n ge:.tow.t WOllge.n dook vi.jfi 
g$i.ge.n. Moc.h.t U ook .ta.4.t hebben ll<ln "au.to~ 
mo~me" we.ndt U dan tot Mng~aam VeJ!.keeJL 
vliM e.e;~ ~ûne. áu,:t;o-owtwe.nl'li.ngph.µl.l.lf;. □

ÖJ! de iiweede z-iecing v~n de ni!euw.e gemeenc.e- a· l:n 1'9.8'.3 moet d'e i;aad ace l;'aadsleden van 
1'a_a ~ ' • j . C ah het 00MW vezild;.e~en. D.e i!to ow~ .z•ll~~- ,sa,a · 
vol.ge : pe;r gemeen't·eraadslid l'fe'eft èlke 
ga-utij 8 stemmen. Samen. zijn dat 344 stemmen 
~43 gemeenteraadsleden x 8). Om te mogen ze 
éel•en moet et'ko ~{!ndiil'aat 26 stemmen helen. 
v ,igens onze berell.cn•ilnw,ert :Z\l'.llle!l' ~O gemeel\l'" 
t~aadsleden oruniddelli'.jrk vetkozen worden : 

de G.VP , 2 voor de PVV; l voor de 
4"0 • 1 VU 3 voor de SPE. De 3 resterende zete s 
' den doo·r ondeu' ipg.e a•hpraak ,t_oegewez.e11,, 

wor en • , , "C · T , er>/alll zulrlon p1,1na zekn11 1'ElJl·P8.,. ,1,,e:,,e.- 1r;: ,naar de CVP en naar Agal,ev gaan. Res,t 

nog l zetel. Agalev stelt nu aM\ <Ie gemeen 
~er aaëls•leden, 'l{(!Qr 0111 clie i:'e~ tpr,eng:é' zet cl 
<t'e geven aan, iema11d van ,!)WRL, liet 0ve111l.eg 
We'lzijns.werlc Regio Le1,1v,~. Voor zove-11 de 
g:eplande koalitie CVP-PVV doorgaat, zou dit 
moeten S'elieuren met de r,este11eni:le stelllll1en 
van d'o SPll en, y,ari de VU, De S)11l, ~on zi:ch, 
aelit:.er he:t vo·o:rs !lel z,et,t;_en. 1\1:s de VU nu 
o·ok akkoord gaat, kan de l 3cl_e Z'.et_e1 ingèno 
men worden door het OWRL, een organisatie 
die uit hoofde van lia'ar -doelstellil)g. en 
wé-i;kings,terre-in de aangewozèl\' v,eren~ging i~ 
ont, een r,eë'1ie' inbreng •t.e do.1tn 4;n, 'IJ;.& IJ'o'Ciaa1 
b·el:e'id van de ,s,tad. Moc:ht deze ,ope:catie 
slagen, dan wordt meteen een opening gemaakt 
naar een meer open beleid en kan het OCMW 
missehipn meel! toeganlle_l!iij l< word,e_n VOOI! de 
gew.one man, o·e, ftuil:p:'l',tagè.r, ra 
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R , Ridde1estraat ?~o 
9) zoel<tt voor een 
?,en, &tJete~sb~e'-' 
t~ e 'lan éfe Jonge..,_ 

•Inform,atief SJlelmatter.i:a11l, Geld.enaaksev-e,rt 
U1 (,teL 2-2,2S. 1 n lï;11eitt v,oop e·en ol.'ga);l.Î! 
•Sati.c op zoek naa-r sj,loretai,i:aatls.r,uimbe ,twee 
kamers oe huur. 

J!_n 0·01< he-t caf,i! van :IU,cker-]lè; biedt wat te 
,j\)lu11 : d'aalf" ·kunn.en ,op d,e v,r,i;jdag- en zater, 
'élagavon.d àe ru.unce van het caf..i! en de tuin 
g~uurd, .,o,.,den voor party• 8 en andere pri 
vedoele1,nden, Verdeir kon.digl! dit c-= .; .• ~- . . . ' """ ~~Jn n-~!3uwe ~n!l.>t'll~t~evèn, aan, zoals 01>t11ed1U1s 
\tennoon.s,trel hngen,, poëzi:enll'ondi!n, , , • 



f INTEBVIEW MET BAR · · . . 

METME ~ 
N EEN BETER . ', ~. . . 
il'usscn <le ve,rsehi.llu1t<le schepenambt.un Z-1.Jill e.r een p11Ur dirt•, doo r hun intioud , een, 
groter publ.i:ek b e Lung hebben dun <le c11r<l,_ei.-e. Ruimt.el ijkè O.r<len.i11g is een van die 
a11\b1e~u:. Voe•'r: 111e11 hrH;tuu"l:sk0<lJ!1;1g:t~ lis het .c,hi1t.00k .tm,11111,~djk 0111 cl,1,u,r ni.e·t de· ec,i;.s,i.e 
d.e beste te zetten. (s Massarc dat wel 7 v i j Lend e r-t i g jaar oud , a f'komsr i.g uit 
Hev e r l e.e , v.erran,cwo0,rge}ijk 11.0Qli de b es ehu.n t e welikpla;1ts van ï..av,ti11re111 (8,5 1n1111 p.er 
rst,meeil), si;-/J.at Ka'sslln (CVP) wè!L l:,ekoend ais {;,n1ancl d l.e e1: zijn èil,\en ,ictleè·ën op 
nal\ou<lt. S·in.ds zes jaar zie hij in de gen1een1:eraa<l en he cft, <laar meer <lan eens 
·a,J;s tuRd geuomen van d,e par,cij st1.1<n.<lp111_.!~·efi,. Ged.1c1re1.1d,e die r.es j,ar,~111 1,1,!,\ll hij ook 
akL i ef b Iruren cle "'onuui·ss Lë van Ltuimcelijke Glt:d,rn i.ng . N·aar ;.1a11l r l<ling van z i.jn 
aanduud i.ng als scuepen hadd'en we een gesprek met hem ov er zijn beleidsplannen. 
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'/ 

VP : We1ke. u.f n uw óe_voe.gá/tedei1 4t lte:.t 
n,i.cw.wz: koUe.g.e;, e.n tll'.wMm' !vi:e.e.g u., p!i..1/.ÛU 
éUe. e.n 8 e.élt aliëlVt.e. ?' 
Bart Massart (B.M.) : ~!ijn juisce bevoegd- 
1teden, zijn 'Rui:mtel.ijj·ke Otrden:Lpg' ,. 'St•adsr 
kern.vernieuwing I en 'Personeel' . 'Waarom de 
ze verdeling? Dat is het gevolg van het 
-lieit dat 1>1e m,e't zes )(andi~~«t-séhepen:en, rond 
de, tafe'l zijn gaan z'Ïctten ··en dat iedere-en 
zijn vóorkeur heeft mogen uitspreken. baar 
be~aa~ae men~en dezelfde voorke~! hadden. 
zijn we overgegaan ttit een; herschikking van 
de bestaande bevoegdheden, 

î?P,, : T.Juuletlofte.d g.û1ge.n PeMorte.à e.n F,<)um- 
d&t .tileh l>runen ? · 
B .H. : 1let is indei,daad zo dat in Leuven 
fl·eze trwee l)evoegdhed·en samengingen, maar 
eigenlijk is -e r geen enkele red'en waaxom de 
ze c:wee zouden moeten samengaan daar net on 
twee ITers·chilêlende d·epartementen gaat. 

VP : lfw voo1t.kwA voo11, Ruiiifi;t e,Ujke. Olt.de.n.ó19 
za.l l<XtaA.liefû.jnUjk M.emana Ve/UOOiUle/Wt, ma.alt 
U1IJ voesheu»: VOO/!, Pelll.lOl!e.e,4 ? 

8 .M. : In heta hele pakke r had ik duidelijk 
twee voorkeuren: •~uimtelijke Ordening' en 
''Financiën en Pérsö'neel', maar i'k had prio·· 
riteit gegeven aan Ruimtelijka Ordenin!} en 
in t~eede instantie aan P~i,soneel. Personeel 
is e,n sektor waai; i,k gr;,:'!g in zit. Enerzijds, 
ia die s'ekfo,r mij niet V't'è,emd daan ik zelf 
dheRteur ben van een be,;c)lutte werkplaats 
met 8S l'ersoneelsl.E1,den. Anderzij.ds denk ik 
dat è,r im e'ën st;;td al!s Leuven - zeke,r na 
dé fus•ie - nog heel wat te doen is op het 
vlak van de personeelsorganisatie en perso 
nj,'}l:~ k~nc_akt ~. 

Face-lifttng 
v.an het Infn-Csmrum • 

VP : He.t l,~h Ot .t~~te. de. 6a. 
ee.tp!anne.tt ligg e.n op .to.f;0l. Wa.t zq.l daaJL 11U 
veJt.dl~ mu, g.e!bewten 1 
B.H. : Het op~aken van het plan is inder 
daad ten eind•e. liligenlijl<l begint: nu p,as de 
wei,kl;ng van het s·t'r<1ktuut:.,J?lan. Men hée:ft dn 
gegevens, de richting waa:l'in men wil. Wat 
nu belangrijk is, is er inderda;,.,d mee~~ 
gaan, werken. : de> plannen bekent! t•e maken 
aan de b evo;J.king, aan de wij ken, en aan de 
aktiegroepen. lk denk in de eerste plaa.ts 
aan. de BP/i' s ~B·tj zondejre Pl!ann~n van ~an 
lieg) . Het is hoog.tijd àat we h<Îcervall e,en 
inventaris gaan opmaken en gaan nakijken 
in hoeve17re d•e;e, altl)ans in grote lijl}-en1 
ovei,eenetentl'l)en· niet het s•truktuu;,plah. Da,a,r 
na wil ik ae zeer verouderde BPA' s ll.a·ten 
herzien, zoarus bijvoorbeeld het BPA HeeQel 
se Ves,t • \l0iJ!,gende ;n de I>eeks ,z-ijn dan ile 
woonwijken o'f. woortl<iern«!J!, om •t·e eindig-en 
met de resterende BPA's. 

VP : Ztd de. be.vc,l/Uag fi-e;&z,ok(ie.n wc1t.de;11 .b.i,j 
de. hvi.z.len.ing van de. BPA ':.1 ? Bn. we.the. zq.l 
h,le1t&,i,J de. /t,Q,t ujn Vdl1 he.t lnno-Ce.itbiam ? 
n . M. ,1 Wat ,ik zeketr w,U doen ~s de ·g11nae 
aanpak voor het opstel:l.en van ee_n BPA ifler 
:den in de richdng van de mand.e r van -war 
ken d•iie he:t Jinfo-Gent11U!Jl .en de Dienst Urba, 
nisade nu ui.hbouwen in de Coufereclst,raat. 
llieirmee bedoel ik dat men de ififormade 
afkomst.is v.an de inspraak moet vergelii,j'ken 
met wat. er in het a,c,11ul<i:t1L1'1:,plan seaat iln 
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verband met: dat gebied om ze dan zoveel mo 
~e1ijk aan mekaar aan te passen. Da,µ de 
BPÀ"·s v:oor het ogenblik het eniis bindend 
instrument zijn, moet men ervoor zorgen dat 
wat in he:t: struktuu11pl·an staat ook in de 
BPti1s, v,el;'(t;.aald ge,taakt. Mijn ee.rste, opt;ie 
is dus veel opener te gaan werken rond het 
opstellen van BPA's. 

VP : we..e:t J,~e.6 zo,,l he,t r Il 60 -Ce,,i,tlwm 
likeJtb.lj Wjge.i1. ? Tot r.u toe. he.e.6.t dU toch 
e.itg pa.ól,.(,e6 gwMJIX: : de me.i14en mode.i1 eJt 

,mruvt om .de ,u,,Uc;h;tütg•en kome.it vlt.ag.e.n.. 
B :i-1. : Voor mij moec het integendeel in twea 
richtingen verropen,, Ennzijd_i; heb je de 
itlformad.e :van de s,tad langs het iin'.'fo-Cent,i;um 
naar de bevolking toe. Maar an~erzijds 
moet het 'l:nfo-Cënt.rum d.e mogèlijkhe'den uiE 
b'o1l,we11 zo-:tl:ac äe b,ewon:e'l's huil. yr(\gen en wen-· 
sen bekend kunnen mek~n. He't Info-Centrwn 
moet d.ie dan objektief gaan vertalen naar 
h'è,t schepenkq).l:ege, toe. 
î!P : //e,t 1n6o-CeJi.tliuln m-0e;t ruui aW:e.6 MM. 
de. meJt,6e.ll .t,,e gaan e,,1 Jum aliviu VJUtge./t 1 
'8 M. : Mi'.j,n idee i,s wel V!ll\ al.tijd te v1u, 
crekken -van een stuk vo·orontwerp en _daar 
mee naa-r <te wij:k en naar de m~nsen toe te 
gaa,,n. 

VP : Va.:t be:tehén!t toë.h e.e.n ~ cü,,e. 
he.g,l ~ .,tj.jd, .ut bu~ neem.t. Mo.1111. zo11i!VI: 
WéAkze:kMhê:U ttij de. mM1.1e.11 ,ian he;;t; rn6'o 
CeJtitiwm komt eJt. van d..le. ope,,tlie.µ{ tock t~e.L 
tû.g .<:>1 ~ f 
8 .M. : hli:~ n öea'0eling· is ind'erdaàd ,è,m d'ie 
struktuus: en die juridische. onderbouw 01eer 
;r,~kerhe~d te geYen, dus om af te stappen, van 
B'U*, stagia•ir~ en all-es wa:t e.r bi.j hoor't. 
Haar ik heb nu nog nÏe't nagekeken op ,welke 
manier het in het personeelskadec ooet ge 
be.uren. 

VP : {J had lte.t ovVt. él.!. .&u.~ak bt de. Coa 
teAe.eli>.&-..aat.. Vo.M wolld.t voo11, hu og e.nbl..dl. 
ee.u l>-t;l\tur,gMe.p opge:/Lle/1,t .ln de; i,la.ä/4 van 
de 6u-täande. ovelttegg100e.p. T't. cUe. l>l:llWL 
gMe.p gesen te. .f,og ,Utl,,tiwmen,t «nalWl de, be.. 
ioonw iti de. v eli.!bw.kk:qt!il kome.n te. .itaan 1 
B .H. : T;k ben niet van pian om van e!l:ke 
wijkgroep of inppraakgroep een gest;ruktu 
r;ee'ltd g~eel te, make'n. lik b,;rr we.L v:a,n pl,an, 
om samen me,t een -paar 'lllensen van he't Info 
GentrUlll;, een of twee mensen van de dienst 
U.t'ban,isati.e zoveel mogelijk 'te gaan lui,s 
trei;en naa-r Wa!t mensen' te .ver:t(elJ.~en ,hreblîen 
.zonde!:' daar dwekt een stuurgroep te gaan 
opbouwen. 

VP : Jrn wiek11. ,má%e. zat l!llI. odli Jre.ken:&ig ge. 
lw!Lde.n wolt.de.it m~ /ie;t: iulvl.u vd!t de. bewo 
ll<Ul.6 7 
6·.M. : M~n. kan n1et a pX'iori stèUen dat 
elk adv,res ook vertaa•ld ,uil worden in de 
1/eslissing d'ie g'enoliieJI i.loJTdt. Er z,a,l!, wei 
11eken,iing -gehoOlle,n wo:;tlien ,met· e·l!k afü.frÎ:'es 
i~ die zim_dat het niet-ingaan op een ad 
v~es gemot~veerd zal worden althans naai:' 
de,·. indiv~duele mansen -,toe. ~all'r a•l!g.emene 
Y:eri;ade'b',ingen toe kafi men ni'ët. eLk advies'• 
m..otiveren omdat bepaatde persoonli)jke 
dingen n,iet puMie1i: ktfnnen 2,oi;do,n gem,aa~t. 

VP : Kan da.t dlltt ni.e.t .ln de. 4Pmmûl>i.e. be. 
ópMke.n@il.de.n? 
B•. M•. : D•a,t wd:1], i'k zeke'.r (loeti ma•a•l' d•an ver~ 
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wachtr ik ook van de leden er-van dat dit 
niet na.ar de buitenwereld troe wordt bekend 
gema;ik:t. 

'VP , Hope.Ujk komt: die. k'o.1!11lKl!l>ie. ,da.n ,«fL:t 
mwi. b.i.je.~ dg.n nu. ~e,t ge.~ .i.6. 
Jl .rM•. : De fü,~kwen\11e van, ïv.erga:/f.eren ,z.ail 
sterk opgedreven worden. 

Verkeer uit de :kn00:p? 
VP' : 0<1,11 ki, e;,1;· oo,/i l'.IOg li~ p!!,DMeem van 
he.t vl!ltke.e11.. 
,B ,,M,. : ·Er zal e;w wo11qen aan het 
:li'erkèl!±sp·i.'an gall Y:eel v0or 
om - samen m . al mensen in de 
f:raktie : te ,vo 11n di,:fifuus sys- 
treem. ( ue, · .z 14e/tike~nffl ,én: 
He.t Vf!, Jg b LuSJiensysteem zie 
i,k vo.or e real!iseecrbaar in, eeJl 
h:bstro'!/J:s,e . Le!,1>re11. ' 

VP : (lla,t gioewi..t. e.1L md lid ve.lL/t~Vt. ,in he,t 
ee.nbtwn van de. óta.d? 
B:M· : De ~pd.e dil!. ik zou w!i:nen nemen en 
die ook !en paar jaar gele.den <foor het CVP 
bes n4,1.1r u genomen:, is d,ie van het ver 
kee11~a,'1111 mak~en van. '!\et 91!!,!dsoetitr\ün. rRier 
mee b~o~l i~ hat openbaa;- vervoer, de 
hulpa~ensten en, maar daal! ben-.,. ni' t 
t ..,., . ~"' e: zo 

s e,r.,, llOOr t,e M1l>n<!en,, ,de ta-i<ó.'' s 1.n!wj '7-e~- 
keer C-e l&ten. Maar dan is de gi'ote vraag 
waar moet ge mee de rest van h,e1a v,er.lçeer 
naa,:~pe ?, En d'at v.t;aa.i·t nog h~eil wat onde!ll 
·zoeló,ngswerk a•l!ió;-ens we daar een ant,,;~o'l:d 
op, hebben. 

.,VP : lia.119zMm . V.e1t.k1!!e11. he.~if~ een. a.aJ1hl 
'ól.lgtÎu~u, ook e.e.n cum.tal <1îldeAe. meit4,en 
he.bbbqJ.u:t. ~ome.n u.J da.it bod b.l' d ke.w~s i i e. ve11.- 

B ,H • : •Het eerste wat ik eigenl "k • 1 
doen, 2eker tijdetl,lt de eerste ~!na:~ 
eqorm vee1 11aan l~il te,Ji'ën naall al d·a 
wat er be!ta~t en,naar a~·de menaen' 
groepen di,e er zijn. Haar ik 
pok g.aen il!luaies over op ee 
ogen6l~k moeten er buÎi~ 
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Niet iede~een zal op el'k molllent kunnen te 
v11eden se-stel!d w<:>rden .• 

VP : We-lk:e. zou ,da.n äe. <!in6pti.Q.ak.6.à~e. zi..jn 7 
Woll.d.it hett ~e/tü.g de. 6·o.tunu.te. van de. o.dviu - 
Aade.l'l 06 w.i!.lt U e.e.it allt!eJr.e. 6o~e. van d.ut 
t.oog g.e.6Ju.tlke.n ? 

B, M • : De formule van adviesruden zie ik 
~iet zo d'.Îd/ ,ekt zittern, :Peiisoo,\lliij'k, v-o.o~l!e 
~k, tlir~: _l>'eil!an:g,l:'ijik,e v@'î'fuen van ~nspra'a'R, 
Eneru3cfs de gelilOne, 1nfo,rmele insptaak die 
men .gaat hebben langs het Info-Centrum 
samen- met wijkbewoners en betrokkenen. An 
derzijds de dialoog met georganiseérde groe 
pen zoacl~ . tangzaam, V~kee11, HES0, SfüçËI;.O., •. 
~ersoonl~ak geloof ik niet zo sterk in 
grote gi;pe11en, zoaJJs• a~ lategeleidings.g,~oep 
voor de l,nspraak bij l:(~t s·truktuurp'.lian. Men 
ze•t daar bepaaiJ.de m.en.sen in die vanuit bun 
org~n:isatie altijd naar dergelijke verga 
~er1ngen gestuurd wordan. Eigenlijk vind 
1k dat ooi niet de juiste formule. 

VP : ~te211. 12@.n he.e.l g,ernq;/ik~j/1. c/..i.e. iiu.~11. 
<111tMein. ,d'ao11. e.~n ~-01tme;&:et '6~/i;tuwt ~rt '.zte. 
z~e.n ,~ e.e.n ho.op ve.JU</;g~11.W0011.diégw 
z.Ute.n éii.e. Z,(,.C.h e..i.ge.n.U,jk Wei.n.4] b-i.j de. 
zaa.k b~kke.n. voelen. 
B .M • : Dat ga ik inderdaad niet doen. Maar 
van de andere kant is het ook zo dat de 
mensen van de g,roep.eii~ •zeH ook hun .e.igen 
wei;king lilaà'r moeten máken, Bv:b. een v.an de 
meest waardevoU,e @ciep.en. op dit moment is 
de WerKgroe.p Langz.aam Verkeer maar die zijn 
dan OOK konséant met hun. eigen wer1tlng 
bezig en die nemen dat ook au sêr i.eux, Dat 
zijn ind.e.rdaad dingen waar ik 100 °% rekening 
mee w;i.~ houden. 

VP : Và,t zou. zdo!l> vè)l;q10r, /uprne.n ga.an da.n 
~e.ke.;½JtB hou.den me.t. V.:fa me.Jl.le.n he.bbe.n. 'be. 
~i. 6i.ntt11c.lêle. noden om ~e. Welt.hing ;te. 
kwme.n vo.thou.den. 
B .M. : Voor mensen waarvan het duidelijk 
i,s dat zij het erns.tig mimen zou ik aegger, 
dat ëe,; van de e\'r,sk<1, :vormen van ha'l-pver- 
1en•ing • een s·tuk infra:s?truktuur is die we '< - 
ter ·beschikking zoudeniokunnen steUen. In 
tweede instantie kan er gedacht worden aan 
vormen van samenlilerki= zoals bvb . de or 
ganisa'tie van een studiedag, zonder dat de 
sraa het patroneert. Van de andere 1oant zou 
ik toch wi,:llen zoel<èn naar een stuk -v.an 
samei:!w:erl<i,ng om een, aant;:al! .d1ingen niéit te 

. overla-pl)en. B:vb, ik st~l het nu wèI zwart 
wiê, men heeft he't ~il+o-Ccntrum en de wei.k 
groep Langzaam Verkeer waar de inhoud van 
dé werking gelijklopend is. Hiervoor zou ik 
een ·vorm van samenwe,king willen zoèken 
zond·er d.at het !nf·o-Cen•trum iets a~ &9-ng 
Z?am Vserkee-,; }.aat lld!kçe:r::en. ,H,e,t is ook spij 
tig dat :vee1. aLngen rraas.t; mekaar g;ébe1c1i;:en, 
ali.emaaiJ. met eigen mld'd.elén waar m'en de 
middeien gezamenlijR zou kunnen gebruiken. 

VP , lht .i.6 iw dai; ~e.l6 opkhuvi.t. 
Maälr! de: e.Vr..lte. nood van de. meute., gMe.pen 
,U, it:ce:h de.ze. a.an luû:!,,v~.t.i;,l'lg e.it .lniJi.M,t:Jw./i. ~- 
11.}f. : Het i.s een d.!lj.d·eil.-ij'ke nood., Maa•r men 
.mag ·ook niet verge~en dat er cietîtá.llen 
vragen zijn en daar zie ik coch niet direkt 
een O..J>loss,ing voor. 

Benov-aitié i's tonend 
VP We.lke. ujn uw plt,i.olLl:tdte.n. ,ln.za.ke. 
hu.u, vu.tlng ? 

B. n ~er tantie zie ik de pro- 
. ;ie me iang aa ekken 

é Deli e ~pnnèg é 
. . , • .de inst,an l!.e mce.t er 

~ ntaris opgemaakt worden van alle 
woningen die op dit ogenblik eigendom zijn 
v~n de s rad . De-ze woningen moetén dan ook 
aa:ngepakt worden. En dan z.tjn er in derde 
i<nstant:i!e de privé-eig.end-ommen w'ija•rop de 
lies,taanda t1egl,~men~el} teegepas't ll!O.et;'en war 
den. 

VP : In Leuven :6-.tàan eJL ve.eL huizen l.e.e.g. 
Ve. ~ he.e.6't:- e.e.n. vooJU;tei; van 11.e.gl.e. 
ment u.Ug~.;{.flzake. l.e.e.g.&t.o.hil me:t: e.e.n 
11.e.gk.ó~uy.&te.f/in;, boe.t'u, e.vt?:n:fu.e.d on.t 
·~;e.rr;{; 1:i.g . W.a..t. étenkt (1 da.a:.>r.van. ?, 

.B ,M, : Het voo-os-tel van d·e ,St,ra-a,tmus is mij 
,o;;be'kend. Een van mijn prioriteiten is inder 
daad de huisvescing in de sbad, maar ik weet 
ook nog niet hoe men het uiteinaelijk moet 
aanpakken. Men lqin .inderdaad naar boetes 
gaan maar dan hebt ge een aantal mensen die 
:aµtomatisch elk jil,ai: zullen be:t,a1fün eq dat 
lo,s·•t het· J?FÖblee.m nog nJ:ct o,p., 'Gaa't de stad 
dan·ov'er tot onteigening? Dat is waarschijn 
lijk wat dc meeste mensen wensen en daar 
dtaait de gemeenschap dus op voor de proble 
men van een individu. Daar zit iets niet 
j u i st in. 

Ui,. : In de. oni~p1,lng 1n.l6:t>c.lu.e.i;i mp.M. .toch 
)l)[e,t ;{.n hoge. 6o&te:.& ? ritou.it'é.Pl.3 ~ butaa:t 
e.en M.(lle.me.n't: d..i,e. de. le.e.g.&tatu:i !ie.boet. doo:h 
cU.t weJtd de. lá:à::t.&te. Ze.\ ja.tLfL ~ he.e.l ge. 
dg.e.Ue.U.jk .toe.ge.pa.öt. 
.B.M. : Dat is juis't. Een betere kontrole op 
de toepassin•g van het regleme·nt: is zeker 
een-van de é'e:rs;t;e' ,d.ing,e11 di:tr gj:!éfaan kunnen 
wor.d~n om het :ptoö'l:'eem op te los.sen. 
VP : Ee.n atu:ieA piwb.te.em u. da,t va1t he..t ove1t 
.te.ii met. de. IUW.J.!.U.Üng4ma.tLt.6c.happ,i,je.n. 
B .'M. : Een van mijn wensen is t,e komen tot 
1Ee:n g:ro · ngsm · · voor 
he•t f..eu éîa-c ogen- 
l'i·HJQ in :g n~ 1laar 
,een van · • ta1>p n móet 
komen tilt een konkrete en dege!Lijke samen 
wer~ing tussen· de verschillende huisves 
tingsmaatschappijen. 

VP : Ue,t: U da:M ge.en mo e.-iUjkl;t.e.den. me..t de. 
~oat,U;le;pa/rJ(/j:ie1t? 
B ,M,, : Ik z·;le niet db,ekt moe§''lijkhceden me;t 
de koalitiepartner maar ik zie ·geliloon da.t 
ieder zijn eige~ domein wil beho~den, elke 
bouwmaatscha i" gaat inaerdaad zorgen dat 
z1jn eigen ium a~gebakend blijft, 
over de ko- en. En · · · genll:j'k 
1iá.j all:e v -en z.o, naar 
·tfe opricht'' at Gt:o op- 
bouwwerk, 

QP : Hoe. z..U he/2 me.:t de. /u,Li1, v~'Wlg builen 
de. kV1.11J,,tad, i.6 eJL daaiL al. ~ ve.iuie.U.ne 

'/il-è.t ge ' ~ · · . de.. €óu.t! · :t ü v~o.?s 
Ma..&:c!Wtit e.1'11> • . .lnzake.. 
.,1,taêl.l,v • ~e. ma. • op h,(.e1r a.an 
-l.116, . woi!.d..t .Ujkt em e.e.n VOOIL,- 
be.el.d VOO.IL a. . e. pll.Qjeh:te.n. 

(U.14•e.n de. ll~C?:/!W.ende bolLWJ)aa-tl.~p,t.j~ 1 
1l. M. l N.e-e,, .er is• geen \Vérd~Jli:Î,ng. !,jaa11 tot' 
nu toe ,is h~t we1l duiae:L~jk àat a,l:Leen 
Heuvelhof en St. Maartensaal opteren ,foor 
renovatie maar dat de Goe<ie Raard helemaál, 
geen optie iheeft om aan vexsnieuwing te doen 
en enke~ aan nieuwboUWI doet van social!e 
Moonwi,ll<len. 
VP : /<CVt . ~ V~nwU! he!t 'Ir.~ 6utuwz. t(é'~ 
·be.Znv1.o eil wg;iide.n ? 
.B.M. : Het pli'.obleem met 'de Goede Raad is 
dat zij in Hevedee eigeillèiijk een heel 
klein lilerkterrein hebben en dat ze nog 
veel sodal!e lilOonw-ijken heliben in h;e:t ~'1"- 
11ondii.ssement buiten 'tteverl"ee, :fik vAÎlnd dat: 
wat in de k:e,nist'ad gebeu-ot. <!oor lieuvelho.Jf 
ook in de wijken buiten het cent11um z-ou 
moeten gebeuren, ook door de Goede Baud. 
Ik kan era~n werken om ze in die zin te 
stimulieren ma.ar uiteind,elijlc nemen ze ',!;elf 
de beslissingen, Heuveiherheeft het voo~ 
de,el dat zi!j,n :voorzh'trer~ Eitcans Ve-,;Hna'en,, 
gameenlleraaäs iid l:s en r,le ruimtaHj kê c>r 
dening van çie stad op de voe.i: volgt. Dé 
kontakten zijn dus veel s'trerker met Heuvel 
hof dan met de Goede Haara. 

VP : C!'a.t me:n d..üi.wljll. ~ M> da.t ~ 
e.e.n wi.jh. geJr.e.noue.vul t<XJl!itt., de; 0011,4p1tonke. 
.Ujke. be.uo~ng ~e/l.CVL0'1'g·e.11 tro~ ·o. "''· o)!l 
wde.e. va.n de. lwgeJr.e. 'hut&t.pj,zi.jze.n. Kan dîi, 
.&.tad geen b.e.ta.a.e.baAe. /u.w.Jcp-ltÁ,j ze.n gCZll.aJlde.11.e.n. 
zoda.t de. OOl'd>pll.OnkÛ;{.jke. _·&e.vollung eJL kan 
bU. jve.n. axme.n ? 

B .M. : pcie e · · s i et in 
ei an èle 
vo, 'l!,e 
te z'è • 
Bv ~ëx, . 
van de ver9qderde n 
enige oplo.i,sing lijkt me eze. uizen te 
breken en nieuwe huizen ~e bouwen maar dan 
op schaa1 vàn de bestaand~ huizen. - 

VP : :· . • . • ~et'6 P1f!l,;, 
m,i,1 é;,i,.6om~~6 
hu.11 it. 
B.M. : Be pe en de pri:z; 
haal. ind prij. 
ligt me nko!,ll 
dani d z en a• 
tie'f bli bsidf' 
daar er. oete 
den o et de s, 
nancie oden worden. 

VP : Eli. '111!:6.taa,i !'IL( a.e. VeA6c.h.lUende. '. , 
ma.all. he.el ~ me.iue.n z:ij n ~ l'IÄ:e..t e. 
op de. hoog~e. Kan dll4IL tifélt.6, a.an geif 
woll.d.en ? Jf.& 1:tail gee.11 ia:i+_k vo:94 he;;t 1 
Oen.t,;wm, ? 
B .M. : •Het !tnfo-0entrrum moet veel l<onkreter 
gaan werken ~ mee-r 5.nfo~tie doorgeven 
naar de bevolking eoe. E!, 'ben het ermee 
eens da't het Info-€e · . niet mo.èt: 
bepe11ken tiet ·, o Is 
ni !!>re, 
~() 0 ai:'' 
en . Bn•.dàt 
me e zijn óm 
het be aoen, ik denk eigenl:ijk aa.n de uit- 
5ouw van een globale om~il4sd'ienst dle meer 
informstd,e geeft dan enke'l over ruimteld:J'ke 
ordeni.ng. · 

VP 1 '~ lû!énkt ~ ~~ lllào.i. '1iJ.aa.Fi; à. 
dat <W. ho.a:eO<UVI. 7 . ' 

B.M. : 'Voosr- mij moet er binnen d.e begroting 
een herscliiKking komen van prioriteiten,. 
ben er niet van overtuigd dat Leuvenb· 
diu en 2 jaar in de rode cijfers mo 
In.d · .fö,nanc:iJeèl. en l>edr,;l 
w,H! et ~'E!n he'il'sehilëld 
.pii-i een heracli~ld.ng 
neel1 en .d~n denk ik nief aan o 
dan kan een begroting opgesteld 
ona toe!!aat andere dingen te do 
we n.u aan he.l! doen zijn. Het h 
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Hj k oo~ af v,an a:e in'terest,en en van de 
stortingen door de staat. Daarbij zit men 
in Leuven nog met de ve.rwo=enheden v:~n het 
personee'1 an me·t da ei"ten ,1,ensd.oen'kirss,en 
waarvan de .financiële druk dk jaar zw.aar 
der wordt. 

VooFlopig geen 
nieuwe· arbeidsplaatsen 

VP: T,i.jde.111, de. ile..ba.Ue.n va.n de. M-tle. VV1. 
!ue.u.11ge.1t- /uul. 'SV1.11Mi! MM.te.ni>, uw ko.Ue.ga. 
U.U <IU.jgmd.a.l, ha ovett e.em. op..iutl.êng 11a.n 
he.t pelt.l>one.el..4kade1t. H.<.j 1;p1t4k ove/1. e.e..n 
200 ope.n ~e.it. Ga.a;t u d:le ru.,. opvupe;e.n ? 
~.M. : Het is inderdaad waat: dat er een 200- 
tal plaatsen open zijn waanan een gedeelte 
nu b:ezet zijn d.oor BTl<i' ers en s•tàgiai11s. 
Maar de vraag is : is het draagbaar voor de 
stad om 200 meQsen bij ijan te nemen? Wat 
ik eerst wil doen is kijken wat er op dit 
ogejj}j.lik,besca~t en waár er in de stads 
dÎ!enste'I! he11schikkingen m.0gelij~ ,z,ifo. 
Oaa:r.na kunnen er evèntueel plaatsen opgevuld 
worden voor zover het financieel draagbaar 
is. ]k zou het ,ctom vind·en moest- men de gans,e 
begroting voor 60 il: 70 % laxnleggen voor per 
scnee l skos cen , dan is e-r b.i.j.na geen ruimte 
meèr om wet:kingskosten t·e hebbèn. 

VP: Ve. e.v.o~e. k.6 tot 111.l toe.-toeh a.ndeA.6 
ge.tile.e'6t. He.t aandeê!l va.n de. .p~one.e,Ukoi;te.h 
.U. e.vuie/1. v~Vt.ci daJ't VeJl.!lltOO.t. 
B.l't. : Men mag ook niet i:l'enken d·at ,d'e krisi:a 
opgelost zal worden door massaal aan te wer 
v~n in overheidsdiensten. Indien de stad 
over voldoende werk:ingsmidde.len kan •besoh1k 
ken., dan beeft dat toch ook een tewerkscel 
lingseffékt in de 1>riy~F-sektor. 

VP : He.U. «12..t me..nJ;e.n utte.n me..t v1U19,e.n MM 
de. .6'1.le.~ep,,;oee.clwr:e. Hoe. 1,~ U te;g.eriove.1t, 
poUt.le.ke. be.no~nûtge.n ? 
B,M. : Y,oor mij mQet et: ~J;St giakek.e.n wo_r<l'en 
naar bekwame kàndiifáten. :llij.n e)'. Mn bekwame 
en dt:ie onbekwame "kandidaten dan komt a.l Leen 
die ene békwSl!!e in ·aanmia~king: Zdij.n er twee 
geslaagden dan kies- ik die man die ëij mijn 
s~rekking aanleunt. Dat lijkt me niet onver 
antwoo:i;d. 

l 
VP : Elt. u.j11 a,;idva,. ,toch moge.tJ:Jkhe.den ge. 
·no:~ om e.e.n 'li~no'~ ,t~ 6oli.e:è:Jî;e.n. Vè.nltt I.J 
mqa/1, aan de. bwoem4ng van de ~e a.n<. 
ma..tiol!.. 
B.M. : Voor mi1 moeten de. bekwaamheden en 
de. peuóo.nli}kbei.d doorslaggevend z:ijn e.n 
niét de l!Oli.1;l!Gke kleur. 

VP : Wa.t'. hu,n,t gil. cfu.tVL d6 l!c.he.pen van pV1;1;0- 
1:1e;e.t 4'0i do·e.n ? 
ll~M. : Ik denk dat er eerst en voo:i;al voor 
.gezor,gçi moet 1,o·rden dat de examen- en .aan-' 
we.rvingsprocedu~e op een objektieve en eer 
lijke basis gebeut:en. In tweede instantie 
moeten we b:iJJ de aai:iwem,,ing tlekeni.ng houden 
met het geslaagd zijn, het in aanmerking ko 
men voor de funktie en met de jaren and,ë.n 
nitreit, In laàt'ste' ins•tantil'e kan liet persoon 
lijk element aan bod komen. 

VP , Nog ee:n ..ldaUte, v~,. Wila11.om de. 1:1a:k.i, 
twtu n..le.t be.ke.ndm11.lte.n .ót In6o-Leuve.n ? 
ll ,M. : :Ek móet ee.tlij k z!lggefl da•t i,!k iim die 
materie nog niet genoeg thuis bon. Hot enige 
wat ik kan zeggen is dat or, wat het perso 
nee~sbe~ci!d en de boneell\~ngen be1ir~•ft, meer 
openheid moet komen. 

D 

MET DE · · 
WORDTH 
V@o,r het eerst in een mensenleven zi ch kandidaat s t ell.en , 28 jaar oud zijn, de 
41s1te p l au t s ep d·e t'Vl'-li{sf hckledtm,cn niè't 11'9·J - 'z:eg ma11c: "200 - v0onkewc 
s t enuuen dan nog vc rkoz eu worden ook (na en mee de b i.j na+a Lhu r es vnn Vansina, De 
H-eyc'kè·, l'l11nre11'.s, Yan lfov,:, Devl:i:e.1;, Wvu~ers}: J,e 1110et fü•et lr.<,1eh .ma a-r do.en., 
!•:en interview <lus met. het v('rscltijnsd ·oe Makke, in het gewone leven l>'llAk Ve/1. 
,he.y,<',i'I f0f Ls het ornf!.èkec cd 'I) 

VP ·: Wa.,:t; he.e.o!ti j ~ uto e. g•e,b/La;eh.t in de po 
U:ti.eh. .ä gaa.n, e.n äa.n .<in he.t b.î.jzonii.VI. .(JI 
de. eVP ? 

Ma1ik Verheyen : Al sinds mijn J.S jaar zet 
ik me belangeloos in in allerlei groepen : 
dé lfä,tklmb,, d'e, Chiro waarvan ik ook g·ewest~ 
leide.r was, d.e jeugdraad, Radio ScocrÏ,io, 
en Heso waarv;an ik mede beheerd·er ben. ;fik 
leerde dus ook veranbwoordei'ilRheid.. te ne 
men. Ook op mijn werk in een financiële 
instelling wHd·e ik g.een nummer zijn en 
daarom ging ik dade1i:ik liiiliteren in het 
ACV, Vanuit d.e partij heeft men mij dan ge~ 
v,raa-gd op d•e Hj s.t te komen, waarschiJnliik 
omdat ik zoveel engagementen neem. I.k heb 
dat aanvaard na de ~anmoedigingen v,an vrien 
den, en ook omdat i,1<, vond da.t het j eugdb·el.e,id 
nogal in gebre.ke blijft. Vermits mijn sociaal 
engagement st.eut\de op een kris_celijke v~sie 
was de CVP voor mij d'<! <1angewezen weg. De 
kt:istelijke visie heb ik111eegekragen vanuit 
dë Chiro, het ACV .ian. ,opk v!ln thuis uit. 

VP : Wá.:t u.j11. je. V00.11.na,aJîl/;.te. .(.ntelU!.l;.1;'1,pttn 
.te.n i Be:1;: je voo1t.beJ.t.µci op je. mand.all:.t ? 
M.V.: Ik heb 3 jaar· politieke kaders~hool 
aehtet: de rug, een kur sus ov:et d'e gemeente 
bèg,:;otiilg, en nu vo Lg ·ik nog een kur sus ovar 
de gemeentewet. Ik wil het jeugdbeleid vol 
ledig vo}ge11 : Reib.erg, .he-t Johc::entrum, de 
jèugdh~·dlerg, de subsidkes, d·e jeugdraad ... 
Daarbij ook alles van openbare werken en 
-x;uimteHjke oraening in l;!everlee., en ver~ 
der een beetje de sport en kultuur. ·We zul 
len men de andere jonge mandatàrissen van 
de partij af:S,p11akeil maken. 
VP : l 11 welke. ko1n1W1;1;.i.u wU. je. 1.e,tel.e.n ? 
M.V.: Z'èker in dte van jreugd, sp,O(lrtsen ·kuiJ. 
cuur. Maar het gaat er vooral om binnen de 
gemeenteraad de klok van de jong.eren te l:a 
tèn ·hor:en. 

Een ·nieuw.e wind 
P-Ji. , Ra.a.d,J;µd Valt 1-.tte11.t,e.e.tz. tvu 1 1;c.hM,j ft 
ln djn po.t.ktle.k pam6ie.e..t Ve. Kk.oonge.t4,lge. 
da.t: de. IUUl.di,!ede.n ua.a de. mevuieJthèi.il. niet 
~g na.M de.,I.Ul./1.l16-veJtgadeJt-lroe.n kqme.n q,m 
dat attu .toa.h voo:1ta.6 ®it.d:.t tlu.U:.ó:t en v.i. 
va.n he.n ,toch 2e.e.n wooluf. wo11.ctt ge.duld. uu, 
/il cud~ook ?- 
M. V.: ja maar ..• met de nieuw'kome.rs in de 
me·erdub_e.j,d zal h,et. coch niH zó ma~r mè.:\'.· 
iä kCllU.w..t.\ gaan. Voor een aanta1 z;,ken z·al 
men moeten re'lcening met ,nijn hoog aantal 
:voorkeuli's•temmen. Er :z;a~ een .serlieus nieuwe 
wind in de CVP moeten waaien. 'De burgcmee·s 
ter heetit dat trouwens zelf al gezegd. 
M11a11 o).(e•r de gemeenteraad : ail!l..e ,pun_"ten 
worden vooX!af binnen de f,aktie behand.e"ld. 
Da~11 kan men ~us op tafel kloppen en a1s er 
geen akkoord is kan men nog b:e'paa•ld'e .pûJ:1- 
ten van de dagorde afvoeren. ·Als i,k met be 
paa~de punten niet akkoord ga, dan mag er 
gebeuren wat wil maa11 dan stem ilk tegen. 
Men zal dit dan wel voo11af binnen de irak. 
tie we.ten waa,rom i'l<; tegen ben .• 
qp , Me.n ka.n u dUJ; ni.e.:t lle!leJl.ell , el.e.k.toit.aal 
be-ht u .te. be.fa "!JIWJk ge.wo.11.de.n i 
M. V. 1 [k l<an ml.il omwille val\ mij Il kiezet-s 
niet voo:i; 6 jaar i,n een hoe~ laten drummen. 
Daa•rpm l\ob i,li, milj aaags na de york:Lezing\Otl 
ook kandidaat gest.eld yoor een schepenamlit. 
Ik mis 11a cuurl ijk wel de ervadng, en nu 
sahel'en WO•rdén zog dgonUJ k (l)Oij,tli,eke ze1i<Ji 
moord betèkend holiben. En daarbij : er is 
toch een aet'ieuze verjonging :Ln de €VP g.e 
~ooten. 
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VII : b e.~C?J~ zq.k e.n zu.ll..ein j; e. .top./,, o l'ltgfi.ppe.h, 
om:ta:.t je 11<.et .ln ket ko.U.e.ge. xlt. 
M.V.: Bat:t Ma~sart is o,,n~e vertegenwoor;<J.:L 
g"eJ? in liet ko1leg"é:. Wij zu1len sam·enwukien. 
liet d9ssiet: H~ibet:g bijwot:be"eld zal. nu 
mo.eten uitge.v,oex;d wpr,den. 

VP : Ho:e. 1,.t,ia,n, de pVLti.j jo 11ge1ten .t:e,ge.roveJL 
de, vo@ga ng.e11.M;u 11nel. o '>#M het MaJtteh:v'te,n 
pl'.e.<. n ? 
M. V. t Ik weet daaz, te weinig ovei;, en oo'k 
dè- CVP-jongef>en hebben get daarovet: nog nie.t 
g,ehad. We hadden het ce dnik met de vulcie 
zi;.ngen. J:k ge~oof 'il'.',Îet d-"t daaro'(.et: iets in 
hèt p.rograroma staat. 

VP : ~o.e.. u.e. je. d,e. 11.9t ~a:n de. op,:xi~e ? 
M.V.: Politiek is natuurlijk altija een 
spel van meerderhei~ teg~n minderheid. Haar 
èt :z;ij'ti. tocfi al v:oopst'èl'llen van de 'o.11i:,os:L 
tie aanvaard. He.t probleem is natuurlijk 
da,t men niet weet wat çle koalil!iepat:tner 
etever iienkt. ' 
01/ : Il> pol,i;':(;,le/i. m.et e.w!.e11. e.e.n za.a.k ~n 
d:e. :::,~11 ,:aM'flj vo01t.op le. 1,,teU.e.m e.:fl, .te. 
bev ' ·. ge.11, ? 'Sl.uLt cli.:t: nlet p.e1<. de.6i.ni.Jti.e. 
t,a,'tnerweJr.lûng me.t de op,:xih,U,le.' u.U Z 
M. V. : We zullen het nu moeten gaan bewij 
zen .•. Bepaal'de dossiers, zoals het Aren 
bergplei,n zar :Lk t:c:ich detle:lijk gaan onde11-., 
zoeken. Als ik me~ een goed dossier vanuit 
het opbouwwerk naa-r d•e Ïraktie ~n gaan 
dá,n zal ik d&t er ook doorhalèn. Èn we z13n 
nu met 5 jongeren op 16 in d~ fralitie. Ik 
s,ta dus :n•iet alileen, 

VP: Zál. m • c:li;C.e.n zo.e.t :te. hou.de.n 
111.U ee. t. rrJ ê.pj e. ? l!é;iJi eJr.g 
iiîè6~c •, . 
M.V.: 1,k b a,l befie~erdet: van Rèiberg, 
'èQ ,~aar s~h' j d t :i!k vaná'f m,euwj,áilr 
vóorzitter eei!raad. Maar ik laat 
mi.j niet k en ! 
-~ -,t 

1~ fuank ner vo,oFkeurst.em 

v~ : Je., bent al. eme.le jMe.n ee.n fXJ r:uf.-af!i 
roo,•n l n Lw.ve.cn. Wa.1; "e:en ti'o.mpag~ zoa!f.l> 3re. 
d:èe. vo e.11.de. - me.t ee.n o.Uf,a.ltt in de. 1U.ê.6·:t: 
u;1,t/t.a4(t. ~~ n e, n ~~ - _w,e.l e.i+ht n,d;i,g ? 
Neme.n. de. JO 119e1t:en äào.lt. ge.e.11 ad 1'16ti!o:t aa,n ? 
M.•V.: A~s j-e ziet wat i do.en 
en als J,e ze,M. ook wU en •.•• 
vandaar ... M'aar e~ ga eren 
hi;.eft o:icb s.poncaan aa · te 
h.ël.pen ! Zonder dat ze iln. 
partij. Mijn kamP<!gne 15 
f.rank per voo"1'keur·s.t em, De O1ide.1;1v.~lh Jing 
heeft ge'l.eei,d dat deur ailn deur be)..J.en de 
beste reklame is. - 

VP , w:e& je. /lonto.k:t. mU ·de. Jo•ngeAe.n bti:.j 
ve.n houie.n f 
M,-\V. : llk- ga :~e nu rofiet ivoo-r, 6 j.aar ops1uli. 
ten, maa11 l>"'J de 1nensen blijven en bij de 
groepen, 1,aawan ik ahi,jd a,l lid 'Was, J'e· 
z~ me zeker nfet bij eiJ\k ltntj O op a·e (otro 
z1.en. ~k zal bepa~de ziilten natuurlijk met 
teg,enn,n moet.!n ~,oe1t,. :i;,q,a.J.s !len ~;tlto,n 
azui:loe.n op dne aanuerL 

VP ' ~ n .Je. ~pa,~l'IÛI, hq,d je. heit ove1t. cte. 
S;~~,Wt.ng' van:_ he.t J eugdpcui;teme.llt. gtUt W 1'6 Je. 1..él6 eM.11 ze.telt a.tJ, €VP-Jta.ad.6- 

M.'I • : <la ••• ,:,het is zo dat de v •• 
mij nu Vt:a . . eren~g1.ngen 
,· eu d g':1 om m1,J te koöptel!en in \let 
U 8 pa:11:l!ement • Maar i>k' moet nog nagaan 
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~•f d·a.t :kan en of tk e11 goed aan doe enep 
an t.e gaan. Maar politiseren is als Paul 
Schoolnfeesters vanuit de SP vo·orzitter van 
\let j,eugdparlement wo11dt en e11 aUe touw 
t;j es in 'handen ··krijg•t -en aill~leiÎ. s·oo-rten 
kombines gaat maken om er toch maar zoveel 
·mogelijk socia.li.sten in te krijgen. 
'VP : , tcki:t dem ji.j ov.rot he..t: èféê.111>:tBdóo-n ? 
'M. V., l!k ben tegen het politiek d'ienstbe 
taon, :i;g. de z·m da·t alles gepolitiseerd 
,wordt en a'Ls l>.nriendj es met partij-kaarten 
overal de voo1frang krijgen. Ik ben ook te 
gen diepstbetaon omwille van het persoon 
li,j,k ,p'fafij1t. Tk had, bij,vooi'be_ela ~ia mijn 
pro_paganda eeru brief 'van minister Coens 
'kunn~ bekendmaken, waaruit. blijkt dat het,, 
dosner · :van he:t Alaudaplein voorlp.pig is 
stifgéiJ..egd. Da:t had illij we:L!.'ioht n"ö-'g. een 
paar honderdell stemmen méér kunnen opbren,-. 
gen. Ik wil wel graag iets doen voor de 
me,;i·sen,, maar i~ zal ,md;j ni.et voor a-llerl ei 
karwij'!;j es latten gebruiken. - 
VP : Ho e.veA 1,:taa.t, men met ~ be.gMü.ng voon. 
1,983 .f, 
M. V.: De burgemeesl:'elë hee:f-c me gezegd dat 
die in janua11i wordt besproken. Ik weet niet 
<>f wij als n-i..el!we ve1ëkozenen ook bij de voor 
bereiding ,zu1Îen be't:cokken wo·rden. ik mo•eü 
dat nog eens vragen. 

De Makke 
heeft de CVP gered 

vp = MM ze.gt tl!e.l ,e.e;"1" ~ h~ da.llk. z.lj Je 
weJLk '5l:j Sc.011Jpi:Q ~. J'i'~ Je veJriko z.e.ii b~nt. 
M. V, : Op 4 september ben ik gestopt met 
mijn programma 'Zatetdagnoen', omdat ik 
deeinliln aan d!!: v.er~iezimgen. 'l)k mó,el! er we'l 
bij zeggen dat iemand die k_atJ.didaat was b'ij 
Agalev, Brik Rodts, .rustig verder kon pres:en 
t er ên , Nu ,:i:k il'e:rko.zèn ben en ,,;ovee'l Zl!ken 
rond mijn oren heb ,gil ik etnfee ophouden, 
want na december moet ik dan toch stoppen. 
Ik neE!lll 1 i eve:i; nu on·tslag. Maar ik blijf 
bij Sc.91:pio h'ë.. lk ,mag all!een niet ,m.ee:r 

p11es-ente:cen. T:couw,ens., de veJ;enigingtn ne 
men nog altijd met mij kontakt voor :èen 
interview en ~o, omdat ze mij kennen. 
'VP' : Ilrt ·d·e ,6~0 1''6 ya.,ît ScWli,#:O hang!/ <1.e.11· 
da.YUl.jA)OollÎL te. le;ze.11 van /.(a}ik Ve1theven, u.nalt:tn 
1-..lj beh>o &.t _ee.,t "voo1unch.teJt .te. bli.jve.11 
van, a.Ue.. lokal.e. iuu:li.o '1," ••• 
~-V.: A1:s de legalisatie zal goedgekeurd 
worden, zal ik in de gemeenteraad vragen 
waarom de radio's - maar alleen de niet 
'kommerci!!'le natuu:rl-ii.jk - ge'en subsl,dies 
l<unnen krijgen. Als zij echter beginnen 
met reklame uit te zenden ... 
,dat Kan niet. !:!an zal îk geen enkel vooe 
stel doen. Maar ik Vr#s ook d&t de 'lokale 
radio zoals Scorpio toch voor een stuk zijn 
standpunt zal moeten -verandei;en en kommer 
èialise11.en, ofwel \lltt bi:j 1 tj e erbïj .nee11- 
leggen. Hoeveel zal de legalisatie niet kos 
ten ! 

1/P , · U he.t diuv.tom ook da.t je aa,11 de o-ndeJL 
ha.me.U.!1f)e.n va.11 de, t:leuiue. z.eme/L ! nli:omecüa. 
ml!.ewéltk.t? 
a,. V. : Dàar. is niet w,e1 van waar. Ik heb 
aan die mensen ge_z-egd : Je ,lttó.et mij daar 
niet aan binden. Wie zegt t.rouwens dat tn 
&omedia het konimercieêl zat doen? Over een 
re'klaméreg_ie ~ oj>rich~ng sweêt ~I<- n,iets. 
Tenslotte : wat is ~eldame 'én wst nieet ? 
Scorpio heeft ook al reklame gemaal<t h~. 
Als zij twintig- keer per dag omroeP,en d11t 
er daar e~ d•aar kaart_en in v:io,r-v.etkiop lig 
gen, dan 1.s dat, ook rèklame. 

VP , r~g :i,ut@- d'e. · 'ek. Je. ,h,e.b:t:_ ze.l6 
al gue~ da:t 500 ,ne.115•~ voo/t. Je, 
-6.t.enden cü.e. m voo»: de. CVP zou- 
den 6termte'II. Vg CV · .cfü.\ · ~ i,ye,t lûj 
oa11,_e,n J;JM: MllM,' V,e:11, ,p, 'h//4;/r; U jl.6"t .l'lalül. 
R. V. : Ja, en vooral omd_at -s, ll\l!t een 
-zetel mj.nder, de ko · · i eb. · 
meer mpgeli.j:k,- ~ou g •. 
jonge,:,en hoort, dan 
de CVP. Maar geneente1}jk st~en ze voor 
iemanq die ze 'kermen, 
VP : Hoe. v eliWj g.t. een O.VP-M,miliaa.::t. he.t 
ACW-e..ti/le-t 7 Zii:tten dá.Maa.n ve/1.plichtlnge.n 
1,10;6.t ?, 

M.V.: .Te moet op de ,een of an'<iere máneLer 
tot het ACW behoren, en je moet het AGW 
programma ondè11tekenen. Voor mij was dat 
~•~• Afi;:V.""1lli:1,î;t-a:nt geen probil!.eem. 1',n ,net ver 
i.eden i.s wel g_o,Meken dat sommi.gen g-raag 
het AGW-etiket-geb11uiken tot na de ~erkie 
zingén •.• , De, CVP he-e'ft· nu 5 ACW-111andataris 
.ren i:n het Rtfili!iege, el) Tony Wauëel.'s die 
standériloos is denk ik. lk ben benieuwd 
in hoeverre het AGW ~ijn manaatarissen zal 
,o:p,vo,'1gen en ter verai:,.tl'oording roepen. V,roe 
.g·er is- dat at~sz'ins t;e. weinig g-ebeurd. :tk 
U1oet he.t ACW-programma nog f-ilte-cen. Laat 
ik er, ook nog aan toevoegen élat ik bilj, de 
,ACV,-j'ongeren h:en• en d>at deze zen k11ilr1sch 
staan tegenover het ACW. 
PI' : Het .t.aaiu;,te, woOJ!if ? 

·lil. V,. 1 p:e <::.V•P fa•I we·l ing;ez-d.en hebben da,t il<, 
stemmen baalde waar ~ij er nol'.!Da~1 geen 
haalt,_ tot in de kroegen van de Oude Markt. 
Zij z,t.l mi.j nu, ~o~ mijn kansen moeten ge:ven:, 
and·ers. zou ik lluµren 6 jaar we1 eens· ,de ~ 
äe. éJ.uv<!.l kunnen s pe1en. Binnen 6 li aar sa ik 
mij toch nie.t zó maar laten doen, •• Als ik 
c\,an, Jll,Î,et ,near o-pkoln zal! iik d'a'.a·r de nod,ige ,,,,, ......... _...,.._ ~ 
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Uit onbetrouwbare bron vernamen wij dat 
he:i,bel in d'e PVV - j,e weet w-el 
sommirge P'P/ 1 ei;s 'Sp@ehred/6 harts 

g.ondig lre_u zij~ ; dat sinds de heibel 
dus de burgeme~ter èfi z.i.jn partijvoo11- 
~ttter b:es.tenéf'i!g van /.~ naa,:r Sp:1100.kee·l!s 
·'én van I\procli:eeis naai, :tmciaux renden om 
te tracnten de breuk in de PVV alsnog te 
1ijmen,. Sp-cocRiee1.s Î.8'--, teg'en c!e partij sfa 
tmoen ii.., ooll p:artiijvoorz'i,_t,t,e,r van i!"e.-~eu 
vense PVV en voorziet~ van lret bureau, en, 
sinds à'e. verkiezingen, zou hij,, tegen de 
_i>árt'ij,s,t&tut.en .it\, naast v:o~k'sverlleg,en, 
wpordiger opniteuw eerst_e S'chepen wora'en. 
Inmiddels is geb'leken dat niemand minder 
,aan de· nationale parti.ivoorz~llte-c VèNto6- 
ciitD:dt de s C'h.exwen is ,komen J,,ij men. Jle. ileu 
vense PVV zou weer ver.enigd zijn o_nëler 
v.oorwaarden die niet bekend gemaakt mo- 
gen wolfden. ,Nop,ens een ve11b,ilfi,~ep-is !,çan 
-alleen Vcerhofst!'adt over z'ijn tus.s.enkömsê 
enige publieke verklaring afleggen. ~Maar 
!)et Dij-lepaard zal voer hem w.e! niet de 
j:u:iJs·t e _g~pr ~spart ,ez en,,-,1) 
Ook hingen de VU zo eenheid min. of 
meer hersteld zijn. we.raen de vier 
taadsteden di:e 4:_e o nkoms~ met; l!:VP 
en PV,V wàt voorbarig ondertèkenden, ver- 
zocht h.un handtekening te he=o · 
hun part-ijvoorz-itter V.lc. A e 
€VP en ·de PW, en bî;j de g 
de provincie. Raar of het 
raadslid Va,w:i<!.n E.ynd.e. (ex-V 
,net d'eze schiR!singen vmede 
nog war apders ,;,n het- scl\ifd voert, 'g'lijift 
de vraag. Hij araagt zijn partij todh geen 
warm ha<rt toe, zoals acl ble~ voor d,e. ver 
ldie'!'iogen, to.en hij bá!,j de ,0~. ging aan 
kloppen om êen plaats op die lijst. 
De veruouwde rooms-blauwe koalitie kan 
d',l.s vooi'tgezet worden. Naar ve1!luidt was 
d-it de enfge zeli:erheid opdat Jle gro9ts·te 
verliezer niet di:ende in te. leveren -van. 
zijn -we.r1c · · · e- 
Benk'o'lÎ!.eg ij 
i!e l'Wawa 
enige miä 
vaL voor e 
bespa,11en,, 
ten eind_e 
wenden. 
de SP ~É) 
-moei>HJ · · 
plaat n 
àe S1' 
•l<-g - 
en. re. , ,m en. 
Wie za delen a1s de heibel binnen. 
a'e CVP ? 'O'f- 
fuer~ tt r ~ 

Kies 
jelJ. p110.gr.es 
De _idee. bes open 

a. st in 
·.o ~-~ _r 
, e p. 

0ver bej>,!la1J. he t 
~ijeen~eschre.ven •men ge enke het SPB-ini 
,tiatie.f .~n oq_s e:i:gensie J:iouv.en'),- me:~ mllel! 
moet: ,alJ.J:~cltt verwacht worden van e.eii dis 
kussie nç. verlûez.ingen , pas aáp kan een 
antwoora 11echt aoen gnden op juiA«;e11.e. 
-v'J1agen~ 
De ilederati__e ,van llkkèr-!k centra neemt 
_een geiukkig ini.tiatief in dte richting, 
9P zate11.dag 1•5 jQl\uari '83 maken 9 otlaf 
lhankie1liiike kan<f.Mat..eJl., maa,r oÏ!! "',el'scbei- 
dene ee!UleidsJ:î.jsten, met elkaar kennis. 
:Elcker-Ik affä.eliee'!,'t voor die dag woord 
roerdefs ah Ja~ U.t~),litglü, ~o·or 1cl,e SP-Door 
b-i:aalt -in Genk, .!1aa.~ Bil!~ e.ll;, .voo-r de SPE ti 
:-euven, Jla.n IU.o'hlel\ v99r Stad Voor De Men: 
-l;Il 'llurnhout, en wootdvoerders- voor Gru 
(<1!_00111~.. SVDM ~é::tent~ ,, IQIB (Gent:)., na ~ 'pen~ 
'80W (NiEei) en llZG (Schll'arbe.ek), Verder ;e _ ' 
leent ~e poUticoloog HeJUIIClll ~ gijn 111~ 
dewerkin-g, Breng~ die l5de janua-ri de. dd.a 
liK,l,lash 0:v.e11 he't progrenteve inttb,t:ief b 
de gem~ente een. etukj e vooruit ? B,il :ver 
plaatsing waard alva•t naar d~ z@t VoOl&&ll.t 
aan de Si'nt-Plet,re11•i:euw-atraa.t 23 t:.111 Gene 
eA:a11vang om 1o·uur,t • • 



HE.BT U LAST VAN 
UW DOKTER? 

d·ag •loop ~ e p af en de 
e tre\l;e. 9e laas je r- 

' ·U·li en ,gaat dus e dokter 
behandelt je en schui ft; je op ,het de 
rekening onder de neus. O.K. je betaaltc en 
gaat met de Tekening naar de ziekenkas ,;;aar 
je· een gedeelte van· de kosten t.e'rug · d 
kr;i.jgt. Maar weet je wel waarvoor · ald 
hebt ·7 Is j,e d bonde · 
z,,l,~en'lsa.s 7 'He t teY.e d ? 
Een tiJd later n,ie~w 
voét. Je gaat ·ere doka er. en deze 
z·egt dat de eerste. dokter een verkeerde be. 
-bandeling heeft toegepast waar je een blij 
vende handikap aan zult overhouden. Wat kan 
~e hiertegen doen? Kan je een klach:t neer- 
1 ij de orde der geneesheren of bij 

banl,c:, ? D.e mees tç mens 
ogt r·~chte11 
,of zen en da 

Pad;të.11.tertbo . . . p.en. Óe P 
· werd in september opgericht naar aanlei:d-ing 

van, de, talrij,ke klachten van patiënt·en in 
ve r'band met te hoge .dok,ters_nota' s, fou,~ieV,e 
~ebantHtlin_g,en, .. De Rati<_gntenbo;tä wil ,ia1ar 
ie.es aan doen door dé patiënten aktief te 
steunen in de verdediging van hun rechten. 
De Pat~ën~enbond wer~t vooral in twee rich 
tingen: de informatieverstrekking en de 
klachtenbehandeling. Héb je vragen in ver 
band met zorgenve~strekking bvb. tarieven 
recht~ van de Ratiënt .. ? Dan kan je elke' 
dag ê~echt op d'e zetel van de Patiënten 
bond, Mel'dere in:forma,tie wordt~ ook verstme!l:,I! 
v~a ~en tij.dschrifc (Lnfo-Patiëntenllond) en 
via :rnfo-avonden. Vanaf j anua r i. organiseert 
de Patiëntenbond info-avonden over dokcers 
rekeningen, tandverzorging, medikatie en 
de wet op de geneesmiddelen, ..• In de toe 
komst wil de Patiëntenbond ook avonden or 
g~n~eren waar patiënten ervaringen kunnen 
u1t1,>1Sf~lep over zorgeave:çstrekking, .. 
De P.atiencenbond belianële,It 001< klachten van 
{iatiênt!'n. De meeste k,la-chüen d i.e tot nu 
toe binnengekomen zijn, handelen over admi 
nistratief-financiële zaken zoals tarie.f 
ove.rschrijdingen door verbonden dokters het 
aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties 
e~_vaJ)_dat meer. ~en tweede type klachten. 
UJn die over medische fouten. De l?atiën.ten 
bond helpt je bij de be'handeling van een 
k-laal\t en kan daarvöcê 'Zeifs een b.er,oep ·ap.eil 
op een groep artsen en jur i s t eä . De Pati'ën 
tenbond zoekt dan ook nog medewerkers di~ 
aktief willen meewerken als lid van de 
s~~ungroep. D~ze steungroep komt maandelijks 
b1;ieen om de interne werking van de Patiëh 
tenbond te ondersteunen door o.a. mee te 
wer1ten aan de redaktie van het tijdschrifft 
of aan de propag.anilavoering. Wens je ]id, te 
1,>e11fen van de Patiënt_enllond ? Sfort dan · 
LSO fr_. (pet' _j,au,1 pei, gezin) op -,:eken,i;n:g 
n:: 001-!251288-64. Als ~id krijg je het 
ti1a~cbr~~t coegeatuued en ,heb je recht op 
gratis b1Jstand voor de behandeling van uw 
klachten over doktets_tarievcn e.d. of over 
medische behandelingen. Wens je informatie 
te- bekomen bvb. over de kodering van de 
re1<eningen, spi,ing dan eens binnen bij de 
Patiëntenbond, Bl.i,j-de Lnkoms,tstraao l l!i> te 
L,euven ~tel. 0 I 6q239._65!2) '. Je kan er e4\<j 
dag terecht van 10 uur ·tot l'2 uur 011 ván: 
14 uur tot 1 7 uur, ''6 dl,w,dag6 :tot 2 O Uu:11. 
(voo11. ö.e we.Jtkellde. me.-iue.n). · □

~LUOITENï IU,N NOG 

Het Buis vopf Mishandelde Vrouwen kijkt ~u 
ar 131aa1,den el) met stijgende onrust uit naar 
het eind van dii,t ja·a11, datum wáarop het kon- 
0ral,çt van !\et, h\lis dat de stail voor he.n open 
ste~de,, komt-is,e "e~va-1,!1,,en. 
De recente o)fdei;ha'lldoling, met liet s'tads 
bes tuur breng:t iuuner,s maar W'einig op. 'Jan 
sina beloofde het Vluchthuis wel dat men 
kon blijven waar men zat, maar op ~oorwaet'de 
dat men dan ook gedeeltelijk de huurkosten 
zou bet~•len. Voorlopig za,L Vansina' s oplos 
sing wel vemi,jden dat d-e• mishandelde nou 
wen cnverho eds de striraat wo1'clen opgejaagd, 
ma11t1 duu•n~am is, he,t hu,isve&,!'-fa,,g,spi,oble.ern 
van het V:tuebthu-1.s de.a)11!1e·e n'>!et o,pgelios,t. 
!lij kon hen moeilink uitleggen fo't wanneer 
heè Vluchthuis di,t als geld\Lg ,mocht beschou 
wen. Bovendien '!il Vansina de mishandelde 
vrouwen nog e"'°s biákomena tl:.'ef~en met huul.' 
gelden, uitgerekend die vroullen die voorbij 
de echteli:'jke deur in de meesct:e gevaUen al 

financieel uitzie t:loos staan. Met net OCffi,I 
van.Leuven leidde · erder tot eén.ge- 
•s~~l, om~at etrde ·het bes;j;a,1ns- 
mm~mum, u1t rou.wen ·d'i:é n•iet i11 
rf.euven gedom , 
De> v.raag van za'l, in ' 
bi.á cle komen e eg:l.'oti er besp - 
d,en gebracht, zo s.1:elde nog het s r. 
(Terloops : men mag, hopen dat het a s e-- 
stuur dan wel! met wat mee.r diskretie di,t 
punt zal bespreken. De krant aet N~euws- 
b.lad sllaagde er s tweemaal in, het adres 
"an het Vluc;hth et naam te 
pu6.iJJicer,en. Dez endmaki!n o\:l't'l 
!l\.e.E M.lluchbhu,ils _ etrs !lzceer ,en,~• 
Het Vluch tlh.ui!s, . c zich " eb 
over akties. Me est dat 
een gedeelte1i1 emoetko g . ·e ei- 
sen zal gebruik maken om de werking v:an het 
V•tuchthuis ondergeschiikt te maken aap het D 
.00MI,/. 

1 r 
' 

1 

' 

~~ 

- 

Steeds meer initiatieven in de ve.1.zijns- of 
socio-kulturele sektor zijn de laatste jaren 
gedoemd om t~ verdwijnen. Overheidsgelden 
wo1'den immers met mondjesmaat uiegede·eld, ge- 
koppeld · lotel'e normen E!Il laattijdig 
uitbet:+1a, _ wat mensen nero.en dan ook 
hun Loc ·· handen dool' e:en ko'ö.p,e1111.tief 
bedrijfje op te. z e t cen . He]aas wo.I'dt hun en 
toesiasme vaak gefnuikt door financiële pe 
rikelen en gebrek aan erkenning. Op eigen 
houtje wordt dan. druk gezocht naar uitwegen 
voor deze problemen. Dit levert echter al ~e 
dikwijls we~nig of geen resultaat op. ~et 
Netwerk Ze-lfhul-p wordt nu gepoogd daal.' een 
oplossi,ng v:09r te vind•en. 
lp ol~toher- \.~81 'kwam her ,rog111unma 
"Cnune:luuui." ®et een ud t.z e proppen 
ovar NdweJtk Sel.b~.th.i:l0e. en finan- 
cieringsfonds. voor alternatieve. en politieke 
projekten in West-Berlijn. Voor meer dan hon 
derd mensen uit alle hoeken van Vlaanderen en 
van uiteenlopend p1uimage was dit de aanzet 
om de koppen bij elkaar ce stêken omtrent éen 
mogelijke V,1aamse rea,lisatiei van dit ih•itia 
tthf. En meft ,res,ultaat, want ojl 27 jun•i j1,l. 
werd Nenw-et.k lle1/ihu•l!p Vlaand:E!tiêl! {NZ.V) boven 
het juridis<eh doo,pvont g ehoudèn , 
Netwerk wi1. alternatieve, klein_scba1ige pro 
jekten in 4e welzijnsse.ktor, de kulturele 
soeiaal-elçon".Qmische en politieke sektor ' 
steunen äoor het opzetten van een solidari- 
tei ts onds di te wor- 
d?n d willig? . g van hèt 
eige11,, do.or g,;i. e word•t 
'lliêt 1 en ae 'èllijikhe:ird 
van d, ovet te klien ;dLe 
rech~ hebb81?-,op overheids bewijzen 
nuttig te z1.Jn voor de s moeten 
subsidies 1trijgen. Netwer alleen 
de ge~den versassen, maar oek de proj ekteii 
materieel ondersteunen en l;>.,ij•staan doo,r mid- 
del van · ig advies,. A-JJ dez.e taken wH 
l:1etwe léén opn wil he:t aen 
&ouwsr b,J!nnen d 1.ei.:iing van 
a~te Vena- en n. óaaTom 
wil N e 'fhankreli van e l!-ke 
parrij- of belangenpolit1e .. 
Voor de a@duiding van de projekten is het 
zo a·at iedereen die geld st l' ijn voo-rk,eur 
vermeldt v.oor het soort dat bi· 
( •• ) • J 
Zl.J il zien alilij.li;,s 

meer • b · · . ~1.le. 
ied? ,u,:i,, ga- 

1 

der,: , ste ~ · ,_ ~ l vWe~~. 
ue A -gem _ ade aad van 
Beheer en een projek · . . e inge.- 
d~ende. l;!"O] eke~ grondig _ . eer . en uit 
e"ndel-1Jk beslist of en in welke mat.e steu: 
wordt ve1eleend Zowel · . ·. n · IQ!llissil.e 
als 11e Raad van Beh 
tieve medewel'kers,, v 
1/3 OOt'di!<r · .,, n 
l~d_e ,èn viel:' een be- 
r~ -~o o~t= 
de 
Net. nt alce.rnatieve, kleinschalige 
pr?J eze moeten aan verschillende 
knt twoora~. Het aemokratisch zelf- 

de pra . alt . b "'d , ernatlce.ve e..: svo len ; eventu- 
er<v;erde eue1rke?s , lç,t ~ ., . ,80\ 
~ •en ; e:Lt en• een 
e aanpa en tens'4:o'fte 
ze1fx,edz treven 

'! , . eb nog. Wie Lid wH woi:d~ k, 
1fat doc,l.' storting op hef ,:;ekenin ' ·an 
11,992'25-90 van NZV Gent n• gndwmn.er 001- 
1. li. . • • wie ver et' nog in- 
1.c tU1$en w1.l, kan tèreent op de vo ~ 
te-lfootinummers: 02/759:S205 02/269o!:!6end! 
0,l,6,,US42l, • '"" 0.1.• 
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'V~ansina'·s buurt onder hoogspanning 

l\àn d~ bu1;g,emees,te,r en het schepenkoHeg·e, 

De bouwaanvraag van de ele-ktricire-it:smaat 
schappij N,. V. INTERCOM, betreffende de, bouw 
van een omvormings,station lai;tgs de :Oies·ts•e 
st.eenw.eg, is ten zeerste laakbaar. Wij pro 
ces teren tegen de bouwaanvraag, de gevolgde 
procedure, alsook de gebrekltige manier van 
i'tllfoxro1atiéve11s•ti-e_l<,k,ing naar de buurj; toe. 
Graag hadden wij op een aantal cruciale 
vragen anl!;lo.ord voordat men tot een even 
tuele inplanting overgaat. 

- :it . -i- 
i • 

t , 

Waa11011l is de •bouw van een dergelijk omvor 
mîngsstation nodig? En vaarom juist op die 
11laats 1 De plannen ,;ij,n :t).Îet van gis~eren. 
Waa1:om <!'an de bewoner's slechts in laatst'e 
instantie verwittirgen 1 Sommige omwonenden 
hadden ander& hun huis daar niet gèkocht 
o.f' gebouwëi. 
Wij wil•let1 :vervolgens op de wo:Lgende bezwa 
ren wijzen. 
l. Urbanistische bezwaren. De mensen ven de 
óilgevee1' 60 1,1en,ingen, \loor&ij,gangéi,s en het 
personeel in de admînistratieve gebouwen 
langs de Platte Lostraat zullen dage.lijks- 
a1!s en,ig uitzicht hebben ; hoge inasten, elèl<. 
t!r-ilsche ins•t_a~<l,atsi.es, ho<>gs;P.anni:ng~kabel.s e.d. 
Wij hebba moet'en vas,cs'te:tien dat -'er :geen 
BPA bestaat, en vr,agen dat er dringend en 
samen !liet de bel'on.ers jJerl< van gemaakt zou 
woJ,gen. • 2.: Geluidshinder. Een de1:ge'lijke ins1"allad1e 
b,11engt bij mooi weer een •konstant gezoem 
voort, dat kan toenemen. Bi:j het OP.enen en 
s!uiiten van de sc)lake~oars geelit lfèt een 
lal'al. Jln bij vochti"g weer hoort men, geknet 
ter van1,1ege de lichte ontlading. Nu ~e ver 
keerslast langs de Diestsesteenweg_ sinds d~ 
'opening van de A 2 _vepm;i,nd,;,pd is, iis ~r noch 
tans een serieuze lj:ans om ae \il'oonk~W!l!teLt 
te verhog,µi. . . . .. 
3. Hinder v.an staüsche el_ektri.c1.te1t.,(BLJ 
h-ett aani;ak,en van metalen ;ioorwerpen, de was 
dnaad; in <Le hof, de chau.ff,age enz •, 
4. Storingen op radio, TV en telefoonver- 
bindingen. 
Ji. De nadeli.ge ps~cltologis•c_l\e invl!oed • (bvb, 
ongé1ms•theid~ 
6. De waardeve,:mindering. îmi gevolge van 
alle h9gere faktoren daalt de waarde van 
de ernaast gelegen eLgendol!lll(en, Dat breng~ 
hee1iwa.t BllifH~kosten (vergo11,ding) ,met zicli,. 
7 fj:'enslot,1;e maakt .de stad deel: u:i.tt van de 
hitercommunale; zij kan dus de verantwoor- 

' delijkheid niet afschuiven op de N" V. IN- 
TERCOM. 
Wid vragen dan ook met aan_d,ang dat dit d'9J 
s·~~'r opnfeuw im overwegimg wordt genenren , .d4t 
de bewoners i.ngeli:cht 1>orden, en dat, incLien 
~odig, uitgekeken wordt naar een alternatief, 
Waa,rom het' station niet verschuiven, naa1' de 
indua,t:.riezonc, en:k:eie hon'êtetd'en m~oers voor 
bin Raychem ? 
Overigens willen wij benadrukken dat, waar 
ook: een owyormingss,tation wordt ~geplant, 
er moet g1ezQrgd wo.rd'en vóor gefüid'swerende 
panelen en een _groene gordel. , 
Wij eisen dat in de huidj,g,e fase de bouw 
aanvraag moet geweigerd jJorden. Tenslotte 
eisen wij als• ve-r-o,nt1ms,te bui,gei:s verder QP 
de hoogte gehouden te worden van deze zaak. 

Bruno Buyse, N;i:col~ Detl 
bécque, Leo Méulemans 

AGALEV-Leuven 

De grote fabrieken 

Bes t a vrienden, 

In de samenvatting van h'et t·eleJiotii'sch in 
te,:view van uw medewerker omtrent het stand 
punt van d~ PVDA over de voorbije gemee-nte 
,)!aadsverkiezingen zij.n een aanûa'l foutieve 
verbanden gelegd tussen aangehaalde elemen 
ten in voornoaed gesprek. De PVDA (toenmalig 
AMADÄ) had een goéde inplanting in de buurt 
van. de Ridderstraat, verwijzen we maar naar 
de akties t.egen de vernietigende plannen 
die schepen voor Openbare ~erkep TÓBBACK 
voor de buurt in petto had en mede met be 
hulp van zijn opvolger tegen de zin van de 
bevolking werden uitgevoerd. De 1, 7 % van 
176 beschouwden we wel degelijk als een 
sukses : de mogelijkheden van een revolu 
tionaire gartij z~jn in de huidige omstan 
digheden op elektexa·al v'1ak immer,s nog zèër 
beperkt. We bescnouwen een verkiezingsuit 
slag wel als graadmeter voor de stand van 
onze werking. Het is echter ABSOLUUT FOUT 
'él-at we ntet ,!ie u-i,t;sA,ag van '76 de ~nklusie_ 
zouden getrokken •rrebben van werkferrein te 
veranderen·. De fundamentele reden hie,:van 
is_ .d e wetenschap .dit voor (je werkende be 
vol:king het en ig_e, d,t;,erna ti_e·f Hg t i,n de 
omve,n,er,ping van di't kapitalistisch systeem. 
Belangrijkste kracht daarvoor is de arbei 
dersklasse en preaies daar dan ;,a'!r ze 
,g'fkonc~n·t'reerd ,i,.;' : de gro_.t,e J;abrielçgn. 
DergelijRe,keuze l!la~en op basis van elekto 
Yale overvegingen is dom. We komen op in 
Leuven en 'Tienen. De- arbeiders van de Leu 
vense en Tiense fa]?rieken wonen vèrs.preid 

l)e 17de november was Leuven een avond.je 
zoe:ti mee de TAK~betoging•. 'l'AK kon M,er weer 
z,i,:in till'.èej1110/11UJ•ti.s·e opi;óe,t\ver,ton'lmg komen 
geven. ~ij wiUen Vaneina er toah op wij 
zen dat hij instaat voor de rust-en de or~ 
de i,n de gemeent.e. Vansina weet, toch uilt er 
va11~ng 'dat een bétog-i:ng Man, 'l!A~ •te L,euven 

tet Umjlurg en Obst:-Ylaanderen. Beliang.ri.!i'ker 
nog is dat de -PVDA in haar programma de 
illusie bestrijdt dat fundamentele veran 
dedngen tangs de gemeentcèraad o,f lang11 
,parllemefttaire weg verlo,p.en. De .ptioi;:i!tei-ten 
van de PVDA be't-'r.effende werkterreinen, ci~e 
analyses en ons programma worden v:astgelçgd 
op basis v,an één kriter-ium : de bel:angen 
van de wei;kende 'bevo'LkH1g. l\lles0,ins de PVDA 
is niet zo opportunistisch om dergelijke 
fundamentele punten van partijwerking te 
wij z,ig:en in funktirl!' van v.e,rkiez~gs,ui ts:,l'Srge?i. 

Mark ROOMAN 
PVDA-Leuven 

Wijgmaal blijft zonder schepen 

Tot 'ilat ;voora_fgem~akte afspraRen 'kunnen iJ!'ei 
den is inet daze verkiezingen nog maar weer 
eens duidelijk geworden. Verkiezingen zijn 
een erg manipulee,:;baar instrument i:n handen 
van macntnebber~. Zij zien daarin een w-et~ 
tiging van hun in de grond ondemokratische 
ingesteldheid en dus ook handeling. Neem nu 
de verdeü ing van de sch~penzeêels b.i:j de 
'cyp, Als men voo naf over'eepkomt, ten ei:n'd'Elc 
de machtsverdeling te hanllhaven, aan Kessel 
Lo en Heverlee elk twee schepenzetels te 
geven om te beletten dat Leuven. een d'erd•e 
amht in 'd'!! wacht zou slepen, dan, vaU.en dl! 
kleinere deelgemeenten sowieso door de man,d. 
De verkiezingsuitslag kan daar geen ve.ran- 
der i.ng in brengen. Op grond van de uitdagen 
zpu Wij'gm_aal., en ook Wilsele, aans,praak 
kunnen maken op een schepen. In heide deé:1- 
gemeenten is de CVP vooruitgegaan, in Wijg 
maal zelfs met 5 7.. Kessel-Lo, Heverlee 81¼ 
Leuven mogen cer.ug,bllikken o,p een tespektiil!!;Vè 
lijk verlies van 7 ,6 %, 9 7. en 3,.3 %. I,n d·e 
verdeling van de ambten lëomt dit helemaal 
niet tot uiting. Kessel-Lo trekt het burge 
mees•te,:;s,a,hap en 1 sc)lepenà1111it na•a~ zich ti,e·. 
Heverlee legt beslag op 2 schepenen en 
Leuven slökt de 2 overige op. &en tweede 
diskriminatie van de· klei.ntjes uit zich in 
het fei,t dat 6art,,Massar-t (Hev,e11tee~' B·rumaili'd 
~artens tI,lijginaa:10 over d'ê. kop sli)tingt, aih 
hoevel M~rtens een hoger aantal voorkeur 
$.temmen k<an voorleggen. Wat kompetentie Be 
treft zijn bei:de a_fn mekaar gewa·ag!le, Dit 
maar cm dui:deJ.ijk te maken hoe weinir~ 1:1eke 
ning gehouden wor4t met de voorkeur van a~ 
ki.ezer. De 11artij s.trategie is uiteindelijl<' 
belangrijker dan de mensen. 

E. Gijbels 
Wij,gl!!aa'1! 

tel.keus uit de hand loopt. Pok deze ~eer 
wa-s, het iraak. Bij1kQ1D.ende 1.'eden voo-r -:V~11lna 
om de betoging te ve1!bieden h dà:t lî!i.;i àls 
ACW1an<lataris toch moeilijk een 6et:oging 
kan toeiaten van een dergel~jk reûtionaire 
ol.'ganiaa-t-ie, De Leuvenaar• hadden deze 1>a- 
to,ing best kunnen, mbs·en. - 
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Voor Mieke (028 juli '81) 
Mieke hou je va.i.t aan de tali;ken van JÎ e, d,romen, · 
veiligér onderkomen is ons niet bel!oofd en kbmen 
do.et de pijn in elk g!!,val. •~ Getal van onze dagen 
is de som van vrag~ en onzekerheden, vlagen 
van onnoelifelij,ke tederhedèn ,;n van w~}de 
w.i:ntlen in !cie. takken van de H,j.d. Wie lteelit h,et ,mi:lde 
SiJXingen. van de knoppen aangezegd en licht verborgen 
(i.n de ha.rdste schons ? Wie lieeft de vogels in de morgen 
opgeroepen en hun schelle zingen in ons laten• 
binnendringen tot '(,ife barsten van v,er'la.ngen, mate- 
l:oze dageraden ,rad'èn en veimoeil,ën, open- 
gaan en pi)nlijk uit onszel-f verrijzen, blindelings lopen 
tot de laa,ste horizon van licht, verliefd op stormen, 
onweersvlagen warmte, alleroudste zingen, vormen 
ian een <i_iieper weten" elkander noemend i Jlees t en ,weg en 
uHzioht., 'Lieg en zacht verd'l?iet, mi.in lief, mi.j'n niet te zeggen ... 
We stappen in dezelfde boot, dragen dezelfde last 
en, Mieke, hou je vast aan het kraken van de mast. 

Jos Stro0bants 

Uit : /.ly~teJIÁ.e. e.n Ma.teM.e.. Gelegenheidsbundel 
nc.a.v , h•et vierde .Europese R;oîfaie:Mst-ival. J;,eu. 
ven, l 982. 

Het is maar een woord 
Waant Het Dijlepaa1td zich nog in de Middel 
eeuwen ? :De a.no~e.i;t; van •zijn schr.ij,f 
arbe.id <,1ordt in elk ge.val niet steeds in 
dank afgenomen. Naar aanleiding van het 
vorige nlilll!ller nog (Fabota, werkgroep Ge 
meentebeleid) rees, ·b'ij meei:d,ere lezers de 
v,:;a~ag in naam van "7ie l\ét Di;j,tepaa-rd ei 
genlijk het hoge <>oord voert. Spreekt Het 
pijlepaard, als hêt het overbet mislukken 
van het Fabota.pro,i:ekt heeft, voor het 
.buurt- en vormi:ngs"t;rk ? ,ScJidlift Het Dij- 

lepaard over het nieuwe initiatief van de 
werkgroep Gemeentebeleid in naam van die 
werkgroep, of slechts in naam van zichzelf 
al s deelnemer aan de werkgi;oep ? 
·Wij, hand~ evol ,penneridders van Het Di:i 
lepaard, v,inden het in ons geval niet wen 
selijk dat teksten de naam dragen van één 
1>ijl:epaard - ook al omdat dit blad een 
94oep~p,toduk:t is; de meeste artikels ko 
men voó,r het ter penae gaan onder de ogen 
van meer dan één medewerker. Ingezonden 
stukken echter kunnen niet anders dan on 
dertekend verschijnen. 
Alle nht-om:lertekende b'iljdr~gen scbr,ij ft 
u dus maai: toe aan Het Dij Lépaard , en aan 
Het Dijlepaard alléin: dat stukje zinne 
bce Ld van een vr~jwillige groep 11edaktie 
leden en van hopelijk ook nog een beetje 
pub]ieke ç,pinie. W11nt hier..011] is het .ihs 
alvast >te doen . .Elke bijdrage die u 'de 
wenkbrauwen doet ftonsen leest u dan maar 
zo : 

Het; Dij 1 epaq i;,êl 0 

' naam : . 

11d11es : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · · · · · ······································· 0 
0 

'D wil meewei:ken met Het DijleJ>aard, p.;aktisch. en/of inhoudelijk 

'' 

D1 wil eèt) ,proe'ficabonnemenf op ,liet Di•,j':lJepaard1 ,(2 numme11,;~ 

0 wil een jaarabonnement! Ik stort 250 frank op het D\l!lllller 001-0596401~24 
van liet Dij Lepaard, Bli:jd:e Inkomststl:'aat 115 te 30()0 Leuven, 
ofw.e,l stuu,rt ,u mij l\et voli,en<J'c. -nummer met oversohri5'tv1,ng,slioimtu:liJ:er. 

Sptockee.Js 
voorzitter van het OCMW? 
Het botert niet meer in de PVV. Sprockeel!s•, 
voo,r zièhzeH "et •b·oegbei!'ld van het 1/euvens 
liberalisme, werd een nationaal partijre 
g1ement over het kumulverbod onde,r de blauve 
neus geschoven. In de Mo,rgen lezen we dat 
Sjors, li!ro.mp't de neberlen aan ,d'e ifäur heeft 
geze,t. Sjors schijnt anderzijds toch nattig 
heid te voelen en niet aomaa r aan de partij 
tuch.t te kunnen ontsnappen. Op het 0CHW gaat 
nu het gerucht dat Sprockeels, d~e zonder 
belangdj,ke funR,tic op ,g.emeente1:fujtk ,.,]ak zinn 
kliënteel vrees·t te verliezen, b1food gezien 
heeft in het voorzitters·chap van deze sociale 
openbare instelling. Het voo.rzitterschap va!Js 
het OCMW is wel · te ver zcenen met de funk.tie 
van volksvertegenwoordfget en p'l:a,itseliJÏk 
partijvoorzitter. Zijn eig.en partijgenoot 
Gysembergs kan gemakkelijk opzij geschoven 
worden. Bovendien zou de PVV dan 1near g]reep 
kunnen hebben o,p het OGMW-beJ.e,id" aa:n,gez•ien 
Gysemb·ergs de laatse maanden noga1 eens ff·o,11- 
fait moest geven om gezondheidsredenen. Dit 
zal wel met lede ogen aanzien woi;den door 
de CVP, die met een zieke Gysembe'J1gs in feite 
als -raarnemend· voorz~tte"1, de. tl'oüw,tj,es van 
het OCMW stevig in zijn handen 1<;!-n nemen. (] 

J:<iNG-S 0eIM:.:ES TEN 
AFDELING LEUVEN 

De Jongsocia.l!i;stenafd'e]i,ng van .Le1,1v,en b-li.j ft 
'!\et. Di3 Lepaa rd :verllazen met tekenen van ver.: 
ni_euwing. •Eén en ander kan verband 'houden 
met de grondige schoonmaak van zes-maanden 
voór-verkiezingen, zoats w,e dit in het voor 
ja-ar neg konden merken·. M.aar het n:ireµw,e be 
stuur van de.Jo.ngsocia.tisten: meen! het 1:ad!i:~ 
kaal met de vernieuwing, tot in haar brie.f~ 
hoofd toe. Kijk zelf m·aar mee met Het DijJ.e. 
paa11d : d'e verborgen v~11leide11 van d1e• Jon·g- 
soeialist,en I of, ••• de SP op zijn kol?, ? □

Intimidatie 

Tijdens de ~Al{~~etoging van de l?de novem~ 
ber werd Sref Yan Thuin (verarttwoordelijke 
van de Soc:i!a1e Raad van de AS~, dL.i. de 
Algemene Studentenraad) door de 11-:i!j.kswacht 
opgeP.ak,t. l)n a1e· k-az,e,m,e wei:,d llid.j' gen ve11. 
hoo1tëL. 1Eerst moest hij z'ich een paai; kee.r 
aan- en uitkleden wan11 liij zou toen het een 
of het ander !runnen verb.ergen nietwaar ? 
Daarna t,rapte oren J?elt onge-&tk op zilj,n een~. 
Een ..,;,jiksw,a:chter s·te'.l!d-e ,aart voor bèm J.:os te, 
laten op vool'Waarde da~ hiB n~ets zou zeg 
gen 01ter zijn onde1t.v1ta.g~ng. Bij ~ou daar 
niet op ingaan en werd dan ook o,pnci.euw on 
derv,;~agd. Hie,:,Jli,j werd !iilj h.@l;iaa•ldeih:l:j11<, 
voor f.ascb~. uästgesohotêl,en en 11tooh:t •hij 
weer eens z1.Jn schoenen en kousen u'.Lttrelclten 
want daar ~~dden ze nog niet gekeken. Daar 
na m?c~t h3'J ga•an. De 11ijks1Jacl\t: (gekaze'r 
nee;;;a, ~n de Dagobei;.tuna:a:t.), kan. !\et Md!j!k"" 
•ba·a~ ~e~ nailat_en de onde,rv,taagden. duclit:lg, • 
te 1.ntu11,de,11en en te kleine.i:,en. 


