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DE DUIT IN 
HET ZAKJE 

De nieuwe gemeenteraadsl•gislatuur •oet toch echt w~l 1n 

het teken van de porte-monnee geboren geweest zijn, want 
ook de be 1 an g rij k s te disk u s si es op de z i 1: tin g van 2 7 j-u n i 
draaiden rond de stadsfinanciën. 
~a de belastingsverhogingen en de begroting voor '83, 
kregen we ditmaal de rekening van het dienstjaar '82 
"'0,0 r g.e s, c h o t e 1 d : Jllre ·.J! and e r-e W'O'O r d e-n , e.e n v e ,r s 1 a g va n W'S. ·t 
.L:eA.tven n.u eigenlijk he e ft u i t g e g-e ve-n in '82 en waa-ra'att, 
en hoe de finaneiële toestand van de stad nu eigenlijk 
e-c.h t is . 

Goede rekeningen 
Al~ de s pr e'ul<; 'g og.d e. 11.e.k e.iµ.ng e.11-, go e;d-.e. 
vlu.e.11d'e.1i' ergens :waarheid î,s ,, dan z,al 
J;. e u V e 1;1 b i l\·!l•èJ11\yc,ilict wel v: r i en d-e n v e·r- 
1 ie z e n , SÎ!n·èls de fusies is het i,mme'l:'·s 
nog n~oit gebe:'!-rd dat. een ja,ari;e-kening 
negatief afslu~t. ae Jaatrekèning van 
1982 s1uit echter af met een tekort. 
van 93 miljoe~ o~ de gewone dienst 
(dit is : de normale steeds terug 
kere~de uitgave·n. zoals personeel, ver 
warming, onderhoud, toelagen, .. ). 
Ook schepen van Financiän Wouters 
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kon niet anders dan dit r e a u Lt a.a.r be 
tiitelen met '11.ond·~U ~te.e/l.t'. Boven 
dien signalee,;dè hij een a n de r p.r o> 
bleem : doocctfab Leuven voor o n g'ev e.eir 
80 % afha,nl<elij,k i13 van d,e hog:ei,é 
o ve 11h e ~ a Gom be ia,s tin,g,ge 1 d, toe•). a:g,_e.I\, 
enz. te kdi,igen),,. :Cóopt h e n 11~geL~ 
matig v•rkeerd met de thesaurietoe- 
s tand (,dit is het geld dat o,p een 
bepaald osenblik beschikbaar isG. 
Vaàk weet de stad wel dat 'e.11. 1t~g 
ge.ld /lom~•, maar dat ia nlet voo,i,han 
den op het ogenblik dat het nodig is. 
Vooccal Del~ecque (Agalev) wees op 
deze àfh~nkelijkheid, De gemeentelijke 
autonomie werd door haar een rook 
go11dijn genoemd. De voogdij-9veccheia 
blijft volgeas haar schromel~jl< ach 
terwege doo~ net ~ew~on~eg achtec- 
ho ud an of la.atto~jdi:g uitbetalen \l,an 
geld waar de stads•kas recht op he,e:ft. 
Lauven all~~n kan tegen ministerie, 
ge.west of pr-0vincie wein~~ be,ginnen, 
het zou dus h~t moment Z1]n om samen 
met andere gemeenten aktie te v o.e-r e n , 
Maar, aldus mevrouw Delbecque! ?et 
nu treedt Leuven uit de Veren1.g1ng 
van Belgische Steden en Gemeenten, 

met als motivatie dat daar te radi 
kale eisen worden gesteld door be 
paalde Waals~ gemeenten. Delbecque 
noemde d ', r w,aarop Leuv,en w.i.L 
gaan 'wa. en vroeg me·c kie.m 
dac Lcuv pnL~uw bij ~ever- 
e,niging z, .· • uiten en e·en inspan- 
ning zou doen om er een waar '1>:ói..ljd 
~yndika.a..t' van te maken. Op haar 
vraag, of er binnenkort problemen 
zouden zijn om het stadspersoneel te 
betalen, kon ~outers geruststellend 
antwoorden dat het 26 erg nu ook we-er 
niet was. 
Ook Van Mellaert (SPE) had heel wat 
ko,mmentaar r e k e n Lrrg . Hij vr-oe·g 
.zÎ;ch af, tekort van 93 mi1 . .:io,en 
wel 'cc ein aantal djngen 
mcieten i .g b i n n-e n k o m ë.n , maar 
mogen niet o voorhand worden inge- 
schreve.n. zijn b e r e k e.n Ln gtë n 
zou op di 1982 nog afgeslot~n 
kunnen wo een overschot vàn 
30 miljoen. e r ke. overdrijvin,g.en 
van het gera,a1»de tekort, die ,e,en 
belasting- en retributieverhoging' 
van om en bij a'e 300 m,iljoen moesten 
verrechtva ,· , d r o-e g e rv zijn g-öed- 
kauring da iet weg. Wel is 
i n,d er dia ad v.än d'e g,r,o te - 
motten e~ tl tn jàren vooib 
en moeten~ eli)ker priori n 
worden gest . an Kellaert pl 
nog voor een verhoging van de finan 
ciële reserves (~euven heeft nu een 
kasgeldfonds dat slechts ongeveer 
één week kan overbruggen), voor e·en 
verbetering van de eigen inningsdienst, 
een selekt" beleid wat de buiten- 
gewone be betreft en een betere 
financiël ing van de gr · 
dossiers, antwoordde · 
pat het k ,d er t-u 8 s e,n o·- 
é en heltf t .en 1s Ui,c•h e.s 
v an g e n k-unn· . _ •e'n op het 
dat leningsg,eld~!! en toelage 
vangen zijn, zod.at Leuven de zake·n 
niet meer uit eigen zak zal voors·C:•lüe 
ten. 
Van Itterbeek- (VU) besloot het debat, 
voornamelijk do.or te stellen qat hij 
het met mevrouw Delbecque eens wa•, 
wat de heraansiuiting van Leuv · · 
d'e Vecreni in , voor Belgische S 
en'G· t. De s•temm 
t e•n's,l B e·~ B'V'v ke 
d•e r ,u e.n A g.a l e :v 
tiield . 

Plaagreglementen 
Zo werden vanuit SPE-hoek enkele re 
glementen bet~teld die eveneens ter 
goedkeuring op tafel lagen. H,;,t ko.mt 
e11op neer dat stukje bLj beetje het 
t&ven Ln ,och d~ui,,e11 porft : 
~,e afgi ,u11wa_ard e,ten., 
do ,n1a c,h • ,r h•e, t b :ra·n 
een v,\Ju, hu'.1.1,rpt,l; in- 
strumen cons•er m, h._et 
geb,,:uik Ll o ka Le n en d e ta,rie- 
ven voor het "1akantiecentrum te Ai,•bci.,.e, 
dat gaat -allem·aal maar weer de hoogte 
in, 
Vanuit de oppositiepartijen was ~en 
niet zo gelul<~ig met deze kruimel 
achtige bezuinigingspolitiek op *e 

2 

rug van de doorsnee Leuvenaar. Er werd 
voor gepleit toch minstens rekening -te 
houden mee de kapitaalkrachti1heid van 
individu o-f v er e'n.i g Ln g , er, op die ba- 
·S is vers c h·i 11 end.e prij" r; a c a t eiorià~11 
in te voeren·. 
Va or het c.o.n se r va.tori u,111 had s c he p.e n 
Wouters zo'n regeling al uit3edoktetd. 
Jie,t tariefreglement op het gebruik van 
s.tads lokalen, gebouwen en parken werd 
voorlopig terug naar de commissie ver 
wezen, om na ~e gaan ~elke prijzendif~ 
ferentiatie nier mogelijk is. 
Een andèr reglement - dat heel wat hi 
lariteit uitlokte - was het reglement 
betreffende zwervende duiven. Voertaan 
zal het ab s.o Luu.c v e rbo d e n zijn wil.d:e· · 
d u Lve n te v0e:d'e.ren op .de c p e.nb.ae e ~g. 
Tobbaek (IPB) fwtjfelde eraan af dit 
zou coegepast worden : wel~e teavesse 
politieagent zou.het ha-i;t hebben om 
een beverige. ä i-ev e oude dame het z.a-k 
je mais uit d~ ban.den'~e rukken en 
een proces-ver-b',.g~l in. de plaats te ge.. 
ven?? 

100.11.tl 
E,en nieuw re,g.:L,em:e-n.t ... 
o,nt~ikke•Hngs om toelagen va.oir 

s am.e,nwe.t:'k · n.en werd ook goed ,i.n,g toe l!e lc.en- 
l 5% van de , fe.keurd. 1n de J 8, 1 .. voorziene k1rediet at l.Jkae begro-ting 
deeld onder e en zullen wordeu~•~ 
wikk11l ing.ith-el.;:.r:antal Leuvense on 
Schepen De R~~ck e(n -helpateta, 

e €VP) had ar g 
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HET F.··· IET VAN 
HETO · ~· 1 

. - RK 
De toestand waarin het Leuvens buurt-en opbo~wwerk verkeert ffi$E 
gerust dramatisch genoemd w01:d;e·n. De 'he-rstruki:ured.n,g van •deze 
sekt0r door gemeenschapsminister rema werd door het ,gemeentebe 
stuur aangegrepen om het snoeimes te zettén in de subsidiäring 
van h'e t Groot-Leuvens opbou,wwer.k. 

Vooraleer echter de Leuvense situatie 
nader te bestuderen, is het noodzàke 
lij~ een kijkje te nemen buiten de 
Leuvense grenzen om te zien hoè de 
t.o.e s t and van heil opb·ouww.erk in Vlaan 
d'e-r.e n eruit ziet. Geografisch gezien 
is het o~bouwwerk ih Vlaand•ren ~eer 
o-nge.J.ijkmatig vl!rdeeld. He t, Af\twerps_e 
hl!!'eff een massa opbouwwê;rRers, te:r 
wij ilJ men in andere t;l•e'len van Vlaand.e 
req n.auw.el ijks weet wat opb.o.uwwe-rk in 
h o-trd t. Fina:n,ci:i:i•e,l gezien werd.en de"·~ .. 
inste'l.lingèn gesubsid::f.,ëel:'d zoikrá ;,:,e. 
door het Mln~sterie a~s buurt- of 
e p'b.ouvv e-rk èpken:d waren. E-P«f .i,nsée.1- 
!..ing k r e e.g in '82 zo'n 7Q0,00.0 fr pe.r 
jaar <Voor zijn werki.ng. S.inds '7'8 is 
dit b e d.r e.g onveranderd gebleven. Al 
deze instellingen werden dan nog 0- 
v-erkoepeld door 3 o-rganisaties : d,e 
Fede·ratie van Buurtwerken, de Fede-ra 
tie voor territoriaal Opbouwverl< _( 
FTO) en de Federatie voor Categoriaal 
Opbouwwerk. De komst van Poma als ~e 
mee'tlschapsminister van Kultuor bete 
kende een komplete revolutie voor deze 
seKtor in Vlaanderen. De uitgangspun 
ten van Poma zijn de volgende : ë~ moet 
een bund•eling van krachten komen en e, 
mo-ë-t voortaan projektmatig ge1>erk.t war 
den. Om subsidies vast te krijgen z~l 
'e'en b.uu,r,t>,,erk dus moe.ten bewij ze:n dat 
h~t projektmatig werkt. In_de begrq 
t~~g van de Vla~mse E~ecutxve ~erd 
va:J;>:r: samen,lavi.ngsopbouw alvast. een 
~e5rag in~eschreven van 84,4 mio (~ 
i.'~,3' m i-o t.0.v.182). En wat de o,vet 
koepelende o••anen betreft, d• ver- 
src h î Ll en d-e fed,era,ties (F'll.-0,,.,) wer- 
d e-n g ewoanw,e g il f ges c li aft en s,,a'me.n,ge- 
-v e egd; in 1 inst,elling, he.t VIB'0S-0, 
(Verenig i h,g y a.n t n s c e ~ l i n,g,,:,n wo or de 
Benadering en de Ontw1.kkel1.n-g, 
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Samenlevingsovbouw) dat moet zorgen 
voor de werkbegeleiding, de dokumen 
tatie, de belangenbehartiging, 
~n de sektor. Regionaal worden er 
RISO's [Regionaal Instituut voor 
Samenlevingsopbouw) opgericht, die de 
plaatselijke projekten inhoudelijk en 
meëhodisch ondersteunen. 4 R~SO's 
staan al vast : Antwerpen (deze krijgt 
12 mto subsidies), Limburg (6,5 mio), 
Brus·s~l (5 mio) en Leuven (2,8 mio). 
U'e:,,e RI-S0's nu kunnen op verschillen 
de ma~ieren gestrukfureerd 1>orden. De 
m'a;~,lma.l.C?J RIS o zou over een pool va n 
opbau~werkcrs b~schikken, d~e waar no 
di_g, i/n. e e-n pro J ek t word en, ingezet. . 
!)i;t p e-r s o'n'e'c I wo~di; vo o.r 100% g~~•ub,s1. 
dië:erd. In een m,t/'l•,<.ma.:le ~IS0 b Li.jv e-à 
d e 011,bouwwer\$,ers i'n hu,n h11Uige in.s_tel 
l'in·gen werken 111áar is er wel ee_n ov-e.r+ 
l·e.g,p 1 a't form tussen de" diverse -1 n 11 te i- 
1 ingen. Het personeel wordt echter 
maar voor 90% betaald. 

Een arrondissementele RISO 

~n dan komen we tot de Leu~ense situ 
atie. Hier spelen verschillende in 
stellingen mee : het Groot-Leuvens O,p 
b-0uwwerk (fusie van Sokelo, ~eso, buurt 
werk De Mussenbuurt), het buu-rtwerk 
'c Lampeke, Oikonde, Interleuven, O~RL, 
en O~RT ETienen). Deze instellingen 
zullen ond'er begeleiding van het VIBOSO 
moeten uitmaken wat 2e willen : een m,a~ 
ximale ,of een minimale RISO, een sfe 
de,lijrke of e e-n arrondissem·entéle RllSO. 
Inte11leuven zou a Lv e s n , dixit CVP f-.;ak 
t~evoor:,,itter Devlies, een arroridisse~ 
fuen~ele RlSó willen. De d[skussies zijn 
i~.de ua~antieperiod, wat verminderd 

1982 1983 

maar men hoopt eÎnd augustus toch 
me.er intensief met de stichting van 
~iso-Leuven bezig te zijn. En 't is 
maar te h~pen wanL met hec opbouwwerk 
c ven is hot niet bijster goed 

.• 14. De LeU•ense opbouwwerken 
k n vorig jaar van de stad 

00 fr {ieder 150,000). Op be- 
ng, van d i.u jaali '83 ,weird h.t s 

. 00 fr ingeschreven. Bo Il 
g e Ld g e b r e.k en een o n z e.k e r.e t 
zijn d e Groot-Leu,v,en1se 0p-bo,u 
y~e·r,pl ic'h t geweest drast Ls·1c,h,e 
g-e,len te a eraen : e.11n h,alf-t!i, 
~i•et m.eeT v·el:'_:lengd, een ande 
1:i-m·e een. eeg. fui'l-t:i.me w,erd,en · it'~ 
o p-z e g ge.pla·atst op I juni. V o- 
vem6er staan deze mensen op straat. 
Het ovb~uwwerK vanuit Oikonde wordt 
maar tot 31 december 1983 gesubsidi 
•e.rd. Als Riso-Leuven dan nog niet 
gevormd is, staat ook deze opbouw 
werker o~ straat (Oikonde zelf beeft 
in de vorming van Riso-Leuven steeds 
a-a:n.gedrongen op de vorming van ee,!l 
werk:groep '.thu.üloze11 en opva;ngce.nt'!;a.'. 

ormt een aantrekkingsKracht 
s.Lo z e'n . H.et is dus een maat 
.· Brobleem waar mede doer 

e.r k kan aan gewerkt wo11- 

deba,t van 21 maartr 
nle · opbouw 1.eir 
ans · . " e/1. Wa..6 
me.· . a. , lf'- 

e.<n , n · 
e. li.g1. 

IL Ml 
t ü. ,b,e- 

.6 a;a.:t o.p d. , ' 
d as: act un p a:a.h. 11,e, u 'l'd, 
d.Ji,a.g (1so.ooo 61t:I äa.t 
j we.n.6 en ,i,nd e,r;iLa;a;ä cla.~ , 
n n·a.aA het bed.Ji,a.g va.n 1 9'82 ,( 6,00. 

6.11: )• omda.t W,<.j nu v G..6 t:.6 t eL:l.eit da.:t 
.U: het R,<.~~ de .6Ub.6,<.cl,<.ÎJt:kng nie.~ 
ge.be.allel Z~Jn zoa.t.6 a.a.nva.n~elijk 

_ ë.~ wa..6 ,<.n de .6a.me.nge.voegde .6a. 
me.!1l~v.019.6opbouwwe.11.ken. "l>aarna ging 
V,ans1.na verder d:oor te zeggen dat de 

'e verhoging toen niret kon door 
, worde1;1 (wegens laattijdi,gheid 
begrotingsdebatten werd geen 
•ndement aa:nuaard) maar dat 
l:' misschien via ee; beg~otitng 

het gemeente,r{ladsdebat 
ar Nieo~e l>eLbeque 

ep,oels ~SPE) , 
U•vena, buu•rt-ê 
ri,:,.1).erin.g, bra 
111ees•te•11 Vansil 
d 11'11. ,e ii ge e,n 

.e.n a!IJ.s, niee 
e,n a 1114, i t z.o u 
g,e s p ll'e1k k,e n 
en 1Pierc10 

en geen ilrJ.uai 
ko ren over bijkrediete 

4 



uw 
hj)l:en 

. 

. . 

11:ei , ,., 

is 

. ' 
'lle·i: 
ge~. 
\iir,e: 
d1l'l\ li 
ctliig, 5 



• 

EEN GE,SPREK MET 
MIA DE KELVER 

. " d b . 0p · e rlevel'ibus, Ellen b..ewei:kte 
maaien, a1,S' naar zoon ons lil:n 
toe~en .aan de .ronde' tafel., ve e l, 

. . , 'en vaes , 'é'eD1 zw.i jgend.e papegaa i., een 

.V&G: ttia:, we flle,te,11 eÁgè,11:&i:j'k ,i,,i.<•)f goe.d /ioe, 
c-ie: jg; •rn.ne.ten l'lOt>JJH!Jt: ~Uit t!ci. K~1'<1u 06 M:la. 
Hame:&6'? 

V,~G; Be.n [e: nu nog q,./i.tie6 .fo de KA 1/4? 

je eigen 
naam. 

tekëli~ ·P d- 

d 

"' 

. po- 

lll!Q: Leg:t tie p.a;-;:,ti;j ee.1t b.epa.a:R.ä nd.amge.p1wik 
O,j'.l? 

MJJ: N,ee·; ze hebb'en bij de ,v,E>,rkie·zingen ge 
woou gev,raa,gd hoe ik het wen·$cte voor de 
p);opaga!'lda. Ik kies voor .Hamel,'s- De KeLvcr. 
wan,t. ik ben ,gekend" onde r d:e 

MU: Ja, dat men.cus,sen de. frakcieie.ider,s, zou 
O!l:eree!(komen. om ooi 12 uur te beshiitleo,, Als 
·er ,qm de dtie '!7ekèn een gemeent.eraad 16', 
hoe:f je oöch niet toe na midde;rnal!ht te ve11- 
gader en, 

~ÎD: Ik l>èn 
dat' . n·in .wat. 
Les . e vrouwen- 
bev telij'.k hao,fd- 
bess de J?O'l:i:t.iek. 

zo m·ee.r. ik 
maar 

ben 
iek 
t 

. ·nie.c 
.mee.r . ,1).s ii'ec- no.r- 
maa.I , 

VeG: Hoetiee:R. li!ütdero.e.n lie.b je-? 

en de 0utls·t<~ 2$. 
· e uwe e j9'tl;g~•t e 

VfG: Hoe.:4 · '•n de. po~e:k.? Hoe. 
be.,i je e!li 

HD,: 
g 

' 
t 

. ··~- V~(i,: i:/!)g:aJCWn h.éibben ze JO/.lc gevJraagw 

a:.e 
g:e- 

C.V'E. 

V~:G: H~i':11"' j,f!;- m,rn ke'Xr.6 mGi/i f,oW.:.é:..e:k :Ée. 
maili.v.1~? 

MÓ: Mliln ~evsr, ', 
en van d and. ! 
m.aa,r fhi..,j n ti,~ Lag ' :,!J- 
1::àatl Vila , bLi.k 

1:10: 0 heb .i.k mijn one-slag gegei;rer;, 
als r en stelde L)c '11Jè n5:.et mee r 
kand · t gcwe'SteHj'ke hoofdbes.tuuis. 
Als ek manûaat; aanvaarde, l«\11 

je l 11 de k,erni, maar geen leJ,- 
dén(j oefenen. Ik, ben- 1.'>0g altijd 
lid . · . gèlijk naar de verga:i:ierioge.n 
gaan. Die hebben plaats op maandag en dan 
zi jn er ·d-t, fr,ll<ti;evei:gade-ringen. <;,n de ge 
fue·enteraadsz lttingen. 

U!(G': lijn je a:vonrfan u.g öe,ze,t .ln de we,eM 

MD: Hins te!ls. vier, avonden op <le zew,n bèn ik 
weg <;imwille· van het schepenambt en .ande re 
vergaderingen die verband houden mee dar 
ambt e11 het pardjîeven. IL< houd e.r strak de 
lijn im oill-:Zö.veel wogelijk thuis .r-e z i j n in 
hei: weeke.i:ri'cle. 

VKG: EJt a.b., de agenda n>&~..t a,6g:RJAJ1>,1.rJiX • .i.;,? 

MD': De agenda's zij11 nie.t:. zo ove'r Laden , Vóór 
de: foS'ie' stonden er in T,.e,u',\en Sr..rd ook vijf 
. ti:.g, zésti!I punten op. Een gemeenteraad kon 
toen. ,Jel uitlópen als ·ar een l;egn;c ing we:cd 
gestemd,. 111aa'1" om êt!n uur '$ nacht s was coch 
i±ie beg-rq.èi;ng erdoor , J:k neem aan da.: h,c c 
nu .a Ll ernaa I Logi)er g!l.wo,rden is,, dour. de fosie. 

ViG: Vè ,\i1t0w1Je;1 vw1 dP. nrr..wole;tliä.d 11eem2.i1 
nóeU hM; W>lcritd :i,i, d.2 BV•e,e.Jr,t~,'l.Mdt 

MD': J<i, hCJ<; komt dat ... Al:,; er over bot!wttoe 
lagen, ,aani,eg van s1!raten, insp•r;aakver~adé 
ringen gèsp,;roken wi,tilt, dan hee'ft da t, te 
maken .met openbare werkep of me.t r.u i mt e.I ijke 
órd"ning,, plus de financiële l<ant van- çle 
zaàk. Dà4: beboor t, n.i:et tot äe beMo;e.g 
van de v'rouwen . Ze zegge , ~k zo diik 
dat, v:coui,,eo u-i ~•.voerig zi · 
ring i ll ,dat mannen heef . 
En, het is leeîi de 
ik me a de der sch 

li~G: FI .'fflt v:ir.ouww diiJe 
i:n d/1« 

Zijn, het e1: maar . eg'!!, 
nis àa·t wel. Ma,ri . ·,el- 
q;u'ê', d.i,e keu :i:lo e- ks !l jaar 
'2-dêo, was er meet , . . ;, RV\' 
de VU e,n mi,~ ti,se ep'ieue van de SP . 

. vgG< J ~1 beg,<.n:t liu a.a,1 je. deJtd.è. (1}1tbM>t.vur,ij,,,,. 
Het v.a.&: diV, wet me.e.1? 

~eh,., als 

1 
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VROUWEN IN DE POLI'I'IEK (2) 
Vl(G: Wie ZO/tgdc. 110011. d<> lundVten, toen ze. 
lll~4,1i Wa.lL.ll.lt? 

':'°: Toon bad ik een zeer goede hulp, twaalf 
1oar dczelfdo vrouw. In die ccr s c a periode 
kwam ze drie voorm~ddagcn. Tot ze zelf haar 
eerste kind kreeg. Ik heb er altijd spijt van 
gehad dat zo rri.e t, meer kl>am. Op di•t ogenb.l.i k 
heb ik geen huisboudêlijke hulp. Het is ..,el 
doorzetten altijd. 

VlG: Heb Je. ~og ûjd VOOh, j e.zè.f.6? 

MD: Echt vrije tijd heb ik in mijn Leven 
weinig gehad. Ik Le es nogal giiaag, ik ben 
geen TV-kijker. En ik heb ook veel handwerk 
gedaan. Als ik nu uen zondagvoormiddag over 
de markt wandel en mijn inkopen heb ge~aan, 
dan rijd ik even door tot aan de Jacht. Na 
'n half uurtje wandelen kom ik terug naar 
huis en begin opn ie:uw t e werken. Op di ~ 
ogenblik is dit ambt, een full-ti'me job. 
Voor mij is het, buiten mijn gezin en wat 
lieJ;·hebbedjen. mijn enige job. 

VtG: En voOJt de. lw.Ue.ga. '"? 
MD: Van de vrouwelijke schel)enen oefent er 
niemand een beroep uit. Voor de mannelijke 
kol lega 's is he't schepenambt een nevenj.ob , 
De Burgemeester heeft nog een aan,tal manda 
ten, hij zit in de provincieraad, geeft nog 
enkele uren les. Mijnhee,r Sp rockee Ls hee.ft 
geen beroep, wel een mandaat als volksverte 
genwoordiger. Mijnheer Anciaux is geneesheer, 
mijnheer Pierco werkt aan de Provincie, 
mijnheer Massacrt is direkteur van de Beschut 
te Werkplaats in Zaventem. Zij hebben dat 
vrij gekozen, ze moeten daarover niet klagen. 
Men heefc hut aanvaard en dan moet men het; 
ook doen. 

VtG., Po.t,.i,t.lek we11.k ko~ié l'l);et Cl,Uee.11 .Ujd, 
maa11. ook g e.ld? 

MD: De mensen denken dat j.e e't 11ijk v~n 
wordt. Dat is een illusie. De zes vorig~ . 
jaren was ik gemeenteraadslid en ,raadslid 1.n 
hec OCMW. Dat kost meel!. dan het opb,reJ;1g~. 
En men valt je voor allerlei zaken lasci~ 
Men denkt dat men over je tijd mag beschLk 
ken. lk houd geen zitdag in een caf6. De 
mensen weten: een vrouw komt noèh thu~s op 
de uren van de maaltijden. Men kan miJ al 
tijd min of meer bere~ken. Ee.~ schc.p~nambt 
wordt goad' betaald; maar net; is een inkomen 
dat er bijkomt. Er gaat een pak van naar de 
bel ostlngen uiternnl:'d on op het bruto 
inkomen gaat e.'!r ook een bi-.jd1rnge na11r \l'e 
panij •.. 

V&G: He.b J ll. lte;t; g1q_voèl dait vllOUWe» ançieM 
beoo11deeld woMen 1 

MO • Ik heb d~nr nooi ~ 1 Il~ c vnn geh11d., Som 
mi~en k l agen daarover. lk heb ook ~001.t ge 
bruik gemankL van bepaalde omstand1ghoden 
om nfwur:Lg te zljn. 

v t.G, tto e 111011.11.t he,( piUtlaM c h cllCltk ~ 1!.11 deel d 
bhmen de. pa11äj, bv. voo11. de 1.1eAklez.l119~ 
l)'IOl,la9a11da.Y 

MD: Jn de vorkiezlngsp,•riodo heb je het•· 
n,ituurl l:jk een laitil}e drukke?' don, 11ndo111>: Wo 
hebben een werltgroep voor de ver~1edngs 
ro a o.nda. A 1s men je vraagt: dien oen :ac: În, en je dool d'BL ook binnen do nJ:g~ 

eproken tijd dan Ie daarmee de kous a!. 
Je weet dat Lk n i et, aan al do bo11en van 
Leuven ehangen heb, wat'\'t m~n heeft de mond 
vol ove: aoberheid en ekonomische kriais ••. 
Trouwens, ik zou h1tt mij financ:ieel niet 
kunnen pe~mitteron, 

VlG: Je. moe.t he.,t id6 be.tal.en? 

MD: Ja. Voor de grote mannen worden er 
waarschijnlijk andere schi.kkingen genomen, 
daa.r ben ik n i.e.c van op de hoogc e , De g•rotu 
a1ficbes worden kort voor de verkiezingen 
uitgegeven door de partij. Daarom staan we 
ook een, bepaald procent van ons bruto 
inkomen af. 

V~G: tle.b je vo.f;doende. :t.Á.jd vooll ,lnhoude.Ujk 
we.11.k? 

MD: Mijn eigen dossiers ken ik natuurlijk. 
1k zal niet niàr een kollege gäan zonder te 
weten waarover het gaat. ~urgerlijke stand, 
bevolking, verkiezingen, militie, dat zijn 
uitvoeringstaken die allemaal we ct e l Lj k 
geregeld zijn. Als men zijn wetteksten k~nt 
dan zîj.n er weinig dossiers in te studeren. 
M;'ijn ambt vraagt nabuur l Lj k oerde,r aaowez~g 
zijn. Als men 600 huwelijken per jaar · 
heeft ... Onderwijs is een nieuwe bevoegdheid 
voor mij: dat kos c dus inwerkon, en daar ben 
ik serieus mee· lîezig. 

(lgG, Je. tioernt :ie.z(1,en geen 6e!Wi1'1Mite.? 

MD: Ik ben nooit een feministe of een voor 
vect1cscer geweest, "err.e van. Ook het; woord 
emancipatie, daar hou ik niet van. Je doet 
wat je taal< is, wat· in je aard lig._t. Maar ik 
heb d.n de jaren '68 mee~ewerkt aan het s na 
cuut van de V•x:ouw. l!k heb No1:a Oo.mpa'S, de 
senator, gekend , die we-ckte aan het huwe 
lijksgoederenrecht. Ik heb óoit geweten dat 
een vrouv in fîet posckant.oor was om 3000· Er. 
af te baien van het spaarboekje van haar 
dochter. En die vrouw kreeg dat geld niet! 
En als een w.r0uw een s paa rb0el<j e had , dan 
kon haar man a;J. Le s afhalen zonder b,u1r toe 
stemming! Dat vond ik verschrikkelijk. Dat 
ze haar huis onder haa'r bro ek konden ver 
kopen en haar op straat zetten. Dat is 
gewoon onrecht! Maai: dat heeft niets met 
feminisme. t'c maken , dat is gewoon op je 
rechten staan. 

1 

V~G: tteb je q_,ige.nUjli. n..ie..t voonal: b~".U 
,te.gt\n de. 't(Wn' nêlnin.wnrq.? 

MD: Ja ••• ja ... omäat het een beetje ee-:-t 
neven klank heef•t. Het is laag als men een 
vrouw minder betaalt voor hetze.fde ~erk. 
Dat is gewoon onrechtvaardig! Maar dan eis 
i,k ook dat ~e haar uren klopt. Als je kiese 
om te blijven werken, dan rooet je een op 
lossing zoeken voor de kinderen, hoe moei 
l~ik dat ook is. 

V.tG: lJi je. potili.e.k we.'!.k vtVV<Á.jke.,u:I vco~ 
jou.? 

MD: Werken is verrijkend. Ei!D kapster die 
haar werk graag doet, ezvaar c dat ook , Maar 
ik was èl' vroèger niet slechti:r aa112 coe dan 
nu. lk pas mij aan. Als die ~'erk zou "eg 
vallen, dan word ik opnieuw huisvrouw. 
Vasc werk z0u ik niet zoeken, il< k~ mij "el 
bezighouden. 0 



AKTIE YREDESMANIFEST 
Sinds eruime tijd heeft de moge!l.ijke 

n.le.uwe. h.e.Jt.nwo.pe.M de 
schud. En Reagan 
alle zeilen bij om 
ise-raketten te 
ig maar dat ,,en 
op g an g is ge,komell 
ernwapena, Op 23 
ssa op atraat, 
van deze betoging 

e n met k van B~ee>n :b, '!let 
tet ach eert SOBliR VOOR 
~NVERE/·' een aktie rond een vit.e.de...smw 
n.l6e..cs.t. Dit vxed,asmanHest is to,t. jtand 
,geke>men i,n sa'\llen_spraak me.t me n s e n van 
l!axs Chvisti Vl.aat,1d"e,ren en de Interna 
tiona i è voo11. O,orl og,s tegensta n de r s •• 
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0 VREDESMANJFEST O 
.... alle___,, na 1ocile. ,ril 

Hfublj v,rk/aar Ik 
In ttl tn lt.tlfl4ltn 
tn 11/1 lleffit ""°' all, mtll.WI en volktrt11 

I. dat Ik ee» tlndt wil :dm komtn aan ift 
iroekndt or,vrtdt in OJIU werifd, ~ Yµ 
Ml/jkt arma,dt, lttl o,,mlfl u, 1le ~ 
looshtld, v,w,/ En ik on(>rilili,Jfnjik,11- 
d,n als In *ltrn Ean'/J, /Joor dt desnifods 
ttntl/dltt rtopUll/n1 van dt huidige 

r W(Jtlntfnnltt bewapj;,Tngswi'dloop tt bi,. 
1lnntn mrt htt wtlg~rv, van nffllw.e kun- 
wopens. 

2. dol Ik 'WIi mrtbouwen aan htJ ontstaa« 
van tt.Me vrtdt 'in O{JU S/1,no,/eYing 'di! 
nte: rftunt op mll/tair, afschrikking iil 
1•,rn/<1/gt11g, maar Op 011rdft- 
htld en ,,.,.,,Jd/ou v • . ~ 
ui/,~ vorm,n rot u e-en 
op lt komtn voor }J . ni,•ak• 
Slllt. tl te 

an de ha n d-e e k'e ne.k t Le kan 
vo/a g.r ot-e a,t aas die in 
~, en de j eugd,be wor- 
an g e n en 1+'8,ai:op vam 
kai, i-n>gi*l~:tt 

olgt ,en pe~t e wéièn 
waarbij de kinr~eren 012;•·1 , vi.e..,,. 
ga,an in de e'S..gen buur_ t.'.Jt.::î1a~:i; p).!li\,;t _ een 
vredesblad7 W:Jlla.t: J\Ï:ed ~ar.om !)iet? 
Ben je gei11t'ëresseer~, 11-or,1 n ä a-r de kon. 
t ak e v.e r g e d e.r Ln.g ·van 7 septr-..mber on bel 
naar Jef Vanhout, Molenstraac, te Kes 
sel-Lo (25 ~5 to). 

0 

De vestmensen 
Waarde Dijlepaardredaktie, 

Be~re.ft : 0pen Staldeur : schrijven 
van familie COLLET. 

Punc 1 Al,; onafhankelijke vind ik 
Het D'ij l e p aard inderdaad een 
tikkeltje te links,. 

Punt. 2 Ik hoop da t; Hrec Dij lepaard 
nog lang met zijn poten, 
(p.·latv,oecs), beleidsmensen 
mag kittelen . 

~esluit : ln hun plaats ga Êk mij a- 
b o nn e'n è-n . De heer Luk C:ollet 
h'!!eft ze,kei; n e.c Lc ''l•es11 ge 
had v~n lansina in 'c "SPAS 
/(E"; ~l.<. wou hem vragen of 
\!~.nsin,t' s "W.a.n,ge,,n.h.n-ljp,e11,.éj'" 
:il h d.e' k~ rus g:e V\O e:!, i g wa,s,. E'n 
zou: V,a4i,s:l:.n'11 d at 001k n&g s•t·e,eds 
met z i:~ n J:1,o 1 fke,ns do e-n 7 

·E>n,lé 'I fe S•U,S,,!!\8 s•t l, e"s• : 
- s,~~ fe-nd e. z-lg,e.u-ne:1t,,A.tC1nd plC1a.t~ I\J,n 
Zou Heit OijLep·a,ara geen w.o. e-n .wat'er 
k'unnen vra,g,en a.a n het ,stadspestuu-c, ( 
zq'n bar~k met ~.C.in, zoals aan de 
,f.e,es.,t,tent met Pasen) voor het Philips 
pl;in, waai in ic heetst vaa de zomer 
s t e e.d.s zige.uners s.t aan . Mee hun be 
hoe'fte i;n de struiken z.o r g e n zij lang 
na hun vertre~ voor een speciale geur. 
(Ua,t s p e-l end e kinderen rond d·e zand 
bak ei; op uitschuiven, da's een ander 
probleem). T!ja de heran van het stad~ 
bestuur ~ebben in de buitenwijken gaen 
last van deze kleine ongemakken, 
- 8et>'lie.6 6 e.nd e. de. w.l.j kweA/u.ng : 
Alhoewel e-c niets gedaan wordt, spreekt 
men er tenminste over in de wijken 
Wa.t me..t de. me.n6e.n op de Ve.b~e.n? De 
auto's worden van het centrum naar hun 
deur verwezen (wij hebben ook geen ga 
raga !) , waar al lang geen plaats meer 
is. In 1980 wor•t er een fietspad aan 
gelegd (juich I j.u i ch I ik b e.n zel:f een 
fervent fietset) maar Oweel Wat met 

de auto en de b o.o-d-e che-p p e n t Dubbel 
~tationeran np bet fietspad. Driftig 
gerinkèl v an varliolge.n f i e c ser s . Dan 
maar op de staatsbaan. Prompt optreden 
van de rijkswaclit wegens hec hinderen 
van het verke.e.r óp een staatsbaan. 
(Dit p r c b.Le em is r e ed s 2at vo.o r g e.Le g d 
aan de verkaerspolitie, zonder resul 
taat). De vu:t:m~Men hebben geen in 
&praak zoals deze bv van Matadi. Om- 
dat de Vest nis ~nom, 
dat de Vest ' · een wijk 
kunnen inge In 1980 wor- 
den 011z · van onze bre- 
de stoe duUider en 
duurde de villa's van 

· La a.t s van de be- 
jcjl in har- 

monie w· va n die tijd, 
h e'b b-ein w dallen ge"- 
kreg·ern J b r e.e dt e ge- 
halv.eer.d 'teigening 
'gebe'U, · wis te,n 

nne·n. D!l-ar 
po- 

· ge,n 
E'n 

_e 
Ge- 

s 
C ·tie 
v 'es 
e en oud.e 
h oonba•ax, ge- 
,maa , · s. W-a.-a,rom doet h'e•ll 
sta voor ons, wij 
zij ibet-alen t.och 
sta vrees dat 
ande de Vesten 
zutJ:a is Le.uven6 
Ni.euwe aarom moet dat 
z;o pron m moeten de 
H·oll.ander,s ianen-7 Ku·,rnen 
Leuvenaars r veTdienen 
aan het 'Le tuur? Ik .raad 
u aan eans te zen in de b~eken 
van het sta!l&li·es "uu om ta z..d,en hoe 

weinig Le.Uv l!,lt4MA nog werk krijgen va-n 
het stadsbestuur. 
Sorry ,roor schrift-en spelfo~ten, k' 
zen mo nc stielman. 

A.O. 
Gelde naaks eves c: 
Leuven 

Steun 
Tenslotte kregen we nog een verheu 
gend an cwoord van een 1 e<1>1:.r:. o,p "°"'""' 
brief van de heer C0LLE~. 
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-E-en-1-ek_k_e_r-ef_m_·r-· --~~, :_y., ~· 1¾~-. 
Zaterdag 16 Juai ~erd vó 
z·i,,er aangen"a,me da,g. Ta-iJ.r· 
lw~men o,pdag,en yo,o-r onè:ije 
JluU'. De opbre,ngst : L2 
111ieu,we o·kkazie' is. ver 
Bedankb woor jullie tal 
En wie we.e·t, ,misschien 
~aar. 
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Gewetensbe7:waarde gezocht 
Wij, (H.et Dij lepaax,d) zoeken. een g,e 
wetensbezwaard'e '!oor ons redal<.tiese 
kri>tariaat. Zijn taak z-al hoof,b:·ake- 
lijk bestaan uit sekr-etariaa,ts- e.n 
redaktiewex,k, Du,ur van de dienst 
20 ma11nden. "'anvang : 1 februari. 
'1984. Voor verdere ~nlichtingen, tela 
ionee11 of scl1-11~j i na-ai; Toon M•a,rtrê-n.ae, 
'Plel:,nstra•at, 72 te 3030 Bev.e:z1J;ee,. 
Telefoo·n : 0'116/233139 ~na 18' uur~, Q 


