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ILEX VAN DE REX KEEK É1É'N MAAND FILM 1N L.ErUVEN : 

Kramer vs, sex 

• Alleda 
u. · U~mte-22,30 

Minlm 18. · Jaar 

Een tijd geleden hadgen we het in deze ko 
lommen ov"e.J:c de triestige fi1msituati.@ in 
Eea,ren. 0i!i on~e u!Îl'll'sp,11aken e_n,igs,'in-s te 
s'eaven nebben we een maand lang (maart 180) 
alle film~ <genoteerd, die ze in Leuven in 

,hen commerciële circuit gedraaid hebben. 
HoeweJ, onze 'l'I'oege,1?e an11fy,se gro·ten,;!,eels 
l<Îopt, zl;i,n we u:Üêeindeil.ijk tot de conc Ius Le 
gekomen dat de filmsituatie iQ het Leuvense 
colJl!llerciële circuit toch nog perspectieven 
J,~eél,f voer de Leuvense JiiJ:mliefh.eob.e,r, ook 
al!' ,zi,j n d:i!e aan de ,na·ge,;e kairt , 

In die bewste ma1ind maart z,ijn er maar 
liefst 59 films ge'drailid in Leuven, waarvan 
1 {/ ,zgn. 'sex,füilnts··•,, verdee'l:d ovee a·e .zalen 
Forum, Rex en Ede~ (tenzij we daar ook nog 
Night Games(Vadim) en Lau?>a(llamil:ton) bijre 
kenen, d'eze· Laatste door Fil:m & Z'eZei;isie 
ge~eifrd. ar-ls eert 1<1<:o,L;LeRti.e wazig,e bee1.de 
l<.es van bl'.dte maskes''t)'"propare selt's''~, gat 
is ongeveer 30% van het aanbod. Houden we 
er 09k- l!elcèning mee dat de .Forum meestal 
2 1iUms vap da,t $Oort il). '!\ét\~elfde p11og.am 
ma ·'heeft .. ,A;1les bij elkaar troch nd.e:tr weinig. 

Onder de 4.3 dan nog rescerende films, waren 
e17 15 heel -recente ~·1'979), waarvan d,e 2 
s'rodii.o! s samen meii ,Re'X en 11ertim (deze 1'aa•t 
s ~e voor de verlengingen) ongeveer elK de 
halft voor hun rekening namen. De echte 
léas1<rakers zaten echter wel bij de Studio: 
Kvam0r versws Kramer ( 12 -weken i n!Jlidde 1.s l ) , 
Be Wit:•te. Rex en F'.orum moesten het doen met 
'mindere g,oden' als {,,::z Cwia en De Dans On b 
sp1?011gen. Het al genoemde Kramer versus Kra 
me~, naaa aanlelidi'ng wa·arvan de he]e media 
business p,!1:otsel:fog eobtsc4eid:img•sptqgr11m, 
rsa 's en -artikels &ij de vleet begon ~e spu 
wen, en d:e "ekologisch itetinte safari-knok 
filtm" (Film en T\!) De Krokodi l: ~n hedi Nij7: 
P(@r.>d mett heJ populai11e duo :Jlce-rent:e H;l,U en 
Bud Spencer (de knekfilm is een genre 1,/aarî.n 
vooral Rex en Studio 2 zich specialiseren, 
vnl. in vakantie- é_n b Ickper Iodea) scoorden 
:llet hóogsi;e aant.i,l d11aai,we.J~èn,, 

011vallend is dat een. aantal waardavolle, min 
der bekende films (f)kupqé~aJJ 26 sii~.a) ge- 

durende aen heel korte periode gedraaid 
word= op uren waarop e.en gewo!}~ wet;krilens 
ni:e,t nao-11 de bios gaaj; (om 1 ~u.:30 of ,om 23 
u.), zodat die dan aan. de aandacht, on-t·snap 
pen-, Op die manier duw je sleebt versprei- 
de '=rginale' films natuurlijR nog meer in 
de "'!Brf,inal.i·~eit. En da t. terwi1'1 tweederangs 
pt"oduk'ten a'1,i Bl.oodl-ine , omwiLle van namen 
als Audrey Hepburn, Rqlll}' Schneider, Gert 
Fröbe, wél een goaie~i,rogrammatie kr i j gen., 
Ook De 1:>i•oefkonijnen wet'd met z i.j n twee 
whekj-es en slechte projectieuïien sti:efinoe 
deriijk beha-ndeid. Nu 3a, van commerciële 
filmhuizen hoef je niet direct te_ verwach 
ten dat ze zicl'I opwe,:pen als gangmake,;s van 
de betere, ni,et-popu:Mi,re film·:., Zek-e'r .(ltèt 
de hu11dige bioscoopcrisis is de slogan meer 
en meer: als de kassa ma.ar rinkelt, 
Inte.iessant vonden we de idee van de ratro 
s1,ect:.ieve, wa:arbij <,rèêk. na wee,k een ree~s 
films geiJ-i,aá\i.à wordt van dezefffde c i neas t., 
zodat je een overzicht krijgt van z i.] n werk. 
Iets wat veel ee weinig gebeurt. In die 
maatcmapnd was het heel eventjes de- bep:rt 
aan Woody l\Üen, dank zij het -succes ,i';tn 
~ijn Manllàtt(Jll, al draaiden ze enkel zijn 
meest -recen.te"werk. 

28· !•!,inde'( reoenue films• hi:eldep we. nog over 
(507,!). Als we die van Woody Allen eraf doen, 
houden we alleen nog 'Klassiekers' van al 
dan.-niet-middelbnre leeftijd over, samen 
met familieillms. Daarvau neemt; de Lov.a_nium 
er een groot stuk op zijn ~ct±ef (17 t~~els). 
VLjf ervan waren de onvermijdelijke Disney 
produkten (8wnbi, De DolZa l<e>J.er, Assepaes 
t;e1• ••• ).en verd'er 'fhe l~ight Porter ( 19'14), 
Dood in Veneti/J (197i), llr;t t:t0.s in het f1á 
ter (19à2), Sa:ty2•icon (1989J,. alsook het:. 
zoeterige Brother Sun, Sister 1,',90n, waarvan 
Lova~ium door regalmatige programma.tie waar 
seltli_jnJi~jk- het succes w.rl forc-e'reJl. En, 
moeten dat nu echt bijna ieder jaar de z.e Lf+ 
de films zijn'? De tijd dat .Lo.vanium af en 
toe 's ui~pakte met een première (meestal 
van Vl'.flam11.e ei Nede.riandse afkomst, iR 
denk een De Zqak desper», 'J!'a7J/ieter•, Dr. 
(1/.in;nen) lijkt voo rgced voorbij . 

,Dan zij'n ar nog die sex,l::i:lms, ;,raara~n een 

bepaald pub Li.ek zich ste.eds weer 'Laat v~ 
gen: banale vc.rn~altjes, waarvan de verhaal 
struc:t;uur 1?1!vèd mogdd.j k a·;mleiding meet 
geven to~ sexu~ei verKeer, waarbij je vooral 
op- en neergaande bewegingen, gezichten-in 
extase. afgelikte bo~sten an alles wat bin 
nen de perken blijft o~ hat scherm .ziet pa~ 
seren (Jaj:1, ik heb ook al '!il een seksfilm 
gazi:en, zunne). Het schijnt dat je ,wel wat 
lol kunt trappen als je er mat een bende 
Leuker.d's heen. trekt, Vo9r mij niet gelaten. 
•roch V'raag ik me af of J\'! met ieès derge 
lijks wel degelijk een filmzaal draaiende 
kunt houden. 
Tussendoor ra:iken we ook nog de p.r i j s voer 
de meest qnbanu.J.lig~ filmprogramma.tie, uä:,t 
aan filmzáal Eden (en zeggen dat ze een 
van de mooiste zalan hebban). 

Het ziet er dus naar uit dat bet Stud~e~ 
comple.a< zich zo langzamerhand, w~nig ge 
hinderd door de zwakke concurrentie van 
het Rex-concern a.a., e.en monopoliepositie 
verwecr,f t op hej; gebied van de c·ol]llllerdëJ,..!' 
film fo Leuven. Da,t j ui.chen wi.f zeker niet 
toe. Honepolieposities lei.den vaak tot 
machtsmisbruik, dat hebben niet-commercië 
le fi11ndraaiers in Lauven al m0gen onder- 
11indetL Re t be'teken t v,é'\'<!'e'I:' da,t '"e voor he-t 
prog~ammeren van de recente, be~ere film 
meer en meer ath,ankelijk "'ordan van Rastel 
li, terwijl de bij gekomen S.tudfo 2 al be 
wezen hea'fc d~.t 11,e vanµd.t die heek niec 
veel ),[~;rbeter1J>g te veti,achten hebben: men 
wil blijkbaar mear en meer da toer van de 
breed pupliek- en de succesfilm op. Boven 
dien kitijg je nu 90k al. die dorntlle ractames 
in j'.e maag ge·s•plits t. 
Maa.r kom, we waren vanuit een getrempc.rd op 
timisme vertrokken. Vijftien nieuwe films, 
van, wisselende kwaliteit weliswaar, in êên 
ma·an:d:, dat is nog· zo S~ll,e'ltlt niet, ook al 
zijn de spae,luren vaak a'l.1aen op een stu~ 
dentenpubliek afgestemd.Kwantitatief komen 
de L_eli'1ense bioscopen er dus niet zo slecht 
utt, ·1s1?,a;li;l:1,1tieÎf kan er echt"r neg een 
'boel vei::a,\d,el,en. He,t zal nog een tijdje 
duren vooraleer het VVV in ~en toeristen 
brochure over Leuven zal mogen sd,rijven: 
Leuven: ~i.lms,tad. 

W©QNER,f IN HET BRUl,,N1EVEILD 
l-lo<>L, MM 
y,i; lillE'f 1 

o."4 11,1 :e:e 
S/6:,. 

Om t.e voorkomen dat iede:z.een die om het mi 
l1e.u bekoJ11111.erd is, b1j devölgende verkiezin 
gen zou ove:z;lopim na.w- ·Aga,lev ,,besl!otéo de 
jong-CVP-ers dat zij ·ook ie'ts moesten doen 
rond ruimtelijke oL'tlening, 
"Met on ze :z;el.i,ties is het gemakkelijker er 
een cWOOne:z;f d.eor te le11,jgen" , 
D11 evP-jongerell van lfassel-lo v.onden aa,t dit. 
ibesi kon luRken in de Cu1densporenlaan en 
het Bruinelveld, 
~ond PSJSen'79 werd er zonde:z; veel infoimlatie 
oYeit' ,l(a,t een woonerf te, een ehq:a3to, ge'ho'Udon 
in het Bruineveld, Van de +ioo gezinnen van 
de wijk stonden J2 gezinnen positief ~en 
ove31 het woenerf,l negatief en) neutF;i,al, 

3 

lla een jiµu, wenien de buurtbewoners ultge 
nod1~ op aan jdjkverga.aering rond het 
P·JïOjeKt•·wooneri'', r,t-: 

Irnkele tientallen bewoners kwamen s!ll!len in~ 
het paviljoen van hot provinciaal domebl. ~ 
Ze weJiden er dool1 een vopr hen onbekende. 8,.. 
jongeman verwe!likomd ,die de b.urgem.eester en 
Loon Pieroo,sohéJ)en van sport en oud-wijk- f 
bewç>ners •het woord gaf. 
De heei! Pierco (die in persoonlijke lla8lll - 
eppe,~~ Y&Ftolkte wel de a:llge'fllonè' wens Vàll de 
be.woners door tEf stela.en da.t er wat moest 
gedaan worden tegen enkele snelheid8duivels 
die de wijk soms onveilig maken, Hij ~d 



HOE GOED IS 
DE GOEDE HERDER ??? • • • 
,:;um van Leuven llig,ge 
co'r ~ci:jlzonqe're jeu 
,rd'e'l''1 in de M,:i:ndettb t 
t'e'l,ach" i-n de Bi,oek, 
on_de,rdak aan ado le - 

15 (oifici~el minimu 
die er geplaatst worden ~oor ' . ,, Gbank. De kong-,,egat~e van De 

der" die de instellingen beliee_rt, 
,rder nog een schooltje "Dijleaa1 •< 

d~ vooral voorbehouden wordt voor me~sj~s 
van de insteLJ.ingen zelf. Ten.slot.te bezl.t 
ten de zusters 1)08 "Regina Mundi", ee~ peda 
voor meisjes$tudenten. 

Net zoals de mee'ste instellingen van dit 
genre z-i j n De Goede He.rde r en Lente~ach 
ontstaan uit charitatieve bekommerïussen, 
o,m het morele verval in de samenleving te 
gen te gaan door de liefdadieheid van de 
zusters. 
S'i,nds 1973-"974 zijn er pog~ngen Oll) de sek 
co,r Bdijzond·e,re Je1.1gd'zotg uü de sfe,er van . 
de lief.dadli,,gheid en van de j u.s,tî.,tie weg t.e 
li~)._en, óm meet' te kunnen beantwoord.et\ aan 
moderne opvoedingsideeën waàrin zelfverant 
woordelijkheid en maa.tschappelijke wee·r 
baarheid centraal staan. 
î!lijkbaar geeft de kongregatie " De Goede 
Herderu er echter de voorkeur aan, middel 
eeuvse regels te laten bestaan. In d·e twin 

·tigi,te eeuw leidt zoiets tot onduldbare 
t oasranden - dat kon alvast afgeleid "orden 
uit ae perskonferentie die Yerkgroep Bij 
zonder.e ,Jeu'gdzorg 1 iet doorgaan in s-amen 
\Jer.king met drie ex-personeelsleden van de 
instel1ing. De situatie is immers zo on 
houdbaar geworden, dat het nodig is de rest 
van de samenleving e.rover in te liçhte,n. 

r 
"lk luister naar- God, gij moet alleen naar 
mLJ lui,s_teren." · 
Mee deze uitspraak van zuster Johanna tegen· 
een personeelslid is zo ongeveer de he1e 
leefwereld van De Goede Herder getyp,eerd. 
Zr. Johanna, direktrice van De Goede Herder 
en moeder overste van de kongregatie, re 
geert als een absoluut vorst over alles 
wat is de instellingen gebeurt. Zij, en 
zij alleen neemt alle. beleidsbeslissingen 
op welk vlak dan ook : financieel, peda 
gogisch, personeelszaken, administratie 
egzovoort. Dat zou nog nét te veräragen 
z'ijn, als die beslissingen n i e't, we.tderi. ge 
nomen vanuit een strakke katholieke ideo 
-logke' J<l,aarin w.aarden '!'1s gehoor,za'arjlheid, 
tudi.t, •dankba!'tbei:él, de e.nige ,ge1ic:\".i.,ge ~ijn 
en ;,aar,a'.n geen plaats is voo r e-i.gèn in-i, 
tiatief van personeel of meci sj es. 
Vooral op vlak van äe pedagogische.aanpak 
van de meisjes, maar ook op v'lak van per 
soneel-sbeleid en mac.eriële voorzieningen 
leidt dit toe een aantal mistoestanderi. 
Ter illustratie zeet.en we er hieronder een 
p,aar: op een rijtje ... 

hoe het er aantoe gaat 
- Zr. Johanna bepaalt volled~g allèen wat 
nee personeel moet of niet mag doen. Opvoed 
s e.er , ort,hopedagoge of sociaal ass-_is ten te, 
allen wot,den ze inges,chaketa fo ~l(fsj'e,s, zo' 
als : kuisen va·i'I de ped•a voor seuil,e,rifen, po r « 
tier,ster en ce1efon,is~e in ,Jee p'e6a; ,opr·apcn 
van g<'as in de tuin, bla,adjes vap•d<e boenen 
,trekken, religieuzen naar het zi-eRenhu,~s of 
de winkel bcengcn, brieven renddragen rn het 
Leuvense om postzegels te bespax;en, pensioen 
regelingen en nac.urali.satie van de religieu 
zen enz ... 
Wannee~ een personeelslid zelf een initiatief 
neemt wordt dit verhinderd door Zr. Johan- 
na :"Je moet een nederig v i o l e t.j e blijven, 
anders zal er met u gebeuren ~ae met paus 
Johannes Paulus I gebeurd is. Hij is g~- 

storven omdat hij gedg,ngen h•èeJit naar de 
macht." 
- Kc,t stattus~ymbool van haä'r ,macht j.s de 
centrale telefoon im het klJ.ooste~ : één 
buitenlijn voor de twee Lnst a.L'l i.ng en , ~e 
school en de kongregatie. Alle in- en uit 
gaande te~efoons worden .geselekteerd en ge 
kontrolecrd door Zr. Johanna. Door middel 
van een speciaal apparaat op haar bureau 
breekt ze de gesprekken. van het personeel 
af die ze niet gepas c. acht. "Wanneer er 
een dringende telefoon voor U komt, zal de 
Heilige Geest wel op uw schouder kloppen." 
Op herhaald aandringen van het personeel 
van Home Lentelach (in een andere straal 
gelegen) om ook een buitènlijn te krijgen 
om reden van tijdsbesparing en efficiëntie, 
werpt Zr. Johanna op : "Je wordt betaald om 
tijd te verliezen" en "Jij mag c i j d verlie 
zen, ik niet. 11 

- Opvoedsters, gesubsidieerd door het Mini.$~ 
terie van justiti:e voor dé twee Îris,telling,rn, 
11érken voor de peçla en he.r. klooster. 
Ook het ondcrhoudsp.ersoneel dat in beide in 
stellingen zou moeten werken, ... crkt alleèn 
voor de peda van de kongregatie. 

• t· rn r: • -• fiiikY# 

- Ondtr het mom van 'arbeidstherapie' wor 
den de meisjes van de ins~elJingen die de 
daa ruan verbonden schóo'L "Dijledal" bezoe 
ken, verplicht tot allerlei onderhoudswerk 
in de instellingën, de peda en het klooster, 
zoals takjes oprape.n in de tuin, opkuisen 
van de hof, kuisen in he.t klooster en de 
ped-a, koken voor de religieuzen enz ... 

- De meisjes worden volledig geïsoleerd van 
de buitenwereld en hun thuismilieu. Hier 
voor hanteert Zr. Johanna acgumenten zoals : 
11Het chuismilièu is een oo rd van verderf"; 
''De meisjes zijn niet te vertrouwen en heb 
ben een strenge begeleiding nodig"; "Het 
gevaar vqor missçappèl\ is te groot nls ze 
niet onder voorcdurendé kont ro Le s caan ;" 
Tevens krijgen ze geen enkele kans om een 
eigen privé-leven uit te houwen binnen de 
i ns ce l l i ng-, Dit uit zich onder andere in 
een centrnle li,cht~nst.aHacie op de chembr cu 
ten; brieven die verzonden wol.'den of to;ckq 
men voor d e meis.jes worden gesel.e~teer.d cîn 
gekontroleertl doo r Z;r . .!lohal)na; alleen bul 
tcngoan ofl naar de winkel gann is verboden; 
bezoek wordt nauwelijks getolere.crd en alleen 
mits schriftelijke toelating van de juugd 
l"echter is bezoek mogelijk op vr i jd,igavond 
van 19 tot 21 u. in een be,:oekkamec; in hun 
vrije tijd worden de meisjes verplicht tot 
he t, gezamenlijk met 1üasticine spelen (!) 
of naar het mu eum gaan : "Kultuur is o t leen 
datgene wat de meisjes niet graag doen. To 
neel of kleinkunst is te plezant." 

- Blj het binnenkomen in de Lnste~l~ng wor 
den de meisJes v~·elal ingeschx,even ~n de 
schooi oi,j )!e&a,1, dü ongeacb'n o.f ze oci.erk 
g,:stdd a<ij;n., ,,;tempelen of een ;fodere sehoo'l, 
bezoeken. 

• 
buigen of barsten 
Pcrsoneelsle.de.n hebben al lwrhaalde keren 
geprobeerd om van binnenuit ieLs aan de 
sfeer en de gang van znken te verandcreh 
Dat blijkt een moeilijke, klus. Coede kon 
takten van persone~l onderling worden ge 
dwarsboomd : men mag nieL praten met me 
kaar ! Ooit is zelf geprobeerd, een gevals~ 
bespreking op café te houden,. omdat, het bin 
nen de instelli,ng toch niet g1ng. Maar 
zr . Johanna kwam 'erachter en r i.ep de aanwe 
z i gen ter ve ranzwoo rd i ng : w:rnrom dep j1,1l 
lie elkaar buiten .de. "lfdkuren ? ""l dëdcn 
,iul Lio: op .a I é 

tJc hu 1 p van de pedngo g i sche i nspek t i., (mi nJ.s 
ce c i c van justi.tie) werd ook door liet pi,c 
sune e l ingeroepen en d e Lnspckt ec r heeft me.e 
geprobeerd, de mentaliteit te verbeteren. 
Ue .i nspek t eur heeh echter weinig macht: 
hij !Gln alleen beslissen oi de i ns t.e Ll ing 
erkend wordt of niet, m.a.w.or zij blijft 
bes t.aan of gesloten wordt, »n cegcnover zo'n 
bi,slissLng staan men vanzel(sprekend nogal 
aa,:zeleud. 

,:otrekciew, ak t i e s z t j n ook reoe i Li jk . iede 
reen wordt apart genomen door Zr. Johanna en 
onder druk ge'zè:t; en niet i eue r e en heeft 
~enucg zelfverrrouw~n om zoiets te verdrage.n. 

Vanuit. al deze a.r va r i ng en 'wêt"d besloten, 
zich nààr de bu Lr enve re Id Le wenden om sceun. 
Vandaa r de pe r s korif e.r e nt ie : intern kunnen 
"Ie blijkpil,ar niets ver end er.en , het zal de 
samenleving z-i j,n di e er wot aan zal moe- 
t cn do.en , was de mening. 
Er werden ondertussen ook brieven gcs cuurd 
naar alle uiensten die meL de plaatsing 
van de rac i s j as tt, maken hebb e n , met het ver 
zoek "De Goe.de He rd er " e e mi.j<.lcn. Als er op 
korte Lij• geen ingrijpende verbetering kan 
komen, dan is het misschien noç beter dat 
de instelling volledig ge sLo ee n wo'rdt, v i nd e 
\lerkgroe;, Bijzondere Jeugdzorg. liet is in 
derdaad niet meer Le dulden, dat jonge men 
sen vandaag de dag door een dergelijke middel- 
eeuws ak geen enke l e moge l ijh 
eeuwse aanp-al< g.ecn enkele mor,el ijkheid krij 
gen om een eigen teven uil tu bouwen. 

4 



a:pri! is m • uven ge- 
efektief opll n p.apde,r 
de gemeenter. ~d de ~e- 

25 glnsconta~1 edgcke11r!l,. 
. het lle-cgebruik rondstof-. 
1r.1. 01>1< in T.em>'e,n sti lllcan veld. Ue 
t achept'n Anciaux, venantwporcle lij 
stadsbedri j ven, pr.aten ove r il,• 

e ll~hal i ng van huis;orui l. 

s me1t tol <h· ,.-,t.,.k,ticv<1 01>h.1- 
J.' liui~vui'I ove.rgeiàa,n, of ,&,•~ex 
C :t.:iro1h 11.:ic,.if t men Z'O iung tlC- 

wa 
De vo.:11:,n,.1.:im..t.t: rNellcn om bet hu i svui L 
sclels,t.i,d' op tl! ha Le n zi.ja ·: 1• hel tC! 
gcngaau van ~nilJeuve-uon~t'C?inigiog ; 2° 
eJ:on,Jm:ischc -r ud cnun , al .. buspar-en van 
~ro ' • . .,_ffen, 1Jes11l V.Hwe:rkli11gs-, 
k • pat lt,:L zo ed~ul'd h<1ef.c, 
t i,i'çun 4an tie Het s~,&t'e.em 
v . svu,i lopha l ion' ,eqcl\ii.l lcend 
h ie/J,.'èr-e <1.,,!,l!l.-scmeente., !En .somm i go !ll! 
m~nteb. we,rklten d e arbeiqers -d ee l s VüCff 
de r.ei,;iigingsdi,:nst en andenij(ls voor 
opetiliare werken. Een eer.s t.e tank ,..a,l 
dus cm het sys t · · . nnig te ma- 
ken, i'n i<!dete ~ganisiuoYiscli 
steellt he,~ sclok van 011,1s- 
)131,il ook t'îf!'el IW ,· Dl! mee,fjt._e 
t:11e't1seu: klµnnf/'O' zii " voorrs•~'c1'il:en,., 
V<>or W:ijj g/naa l be, b î.j,voo,r.bé'el.è 
30 ~ .meer riet.en. 
We hebben.me~ verschil-Lende raden (ge 
zins~aa~, milieuraad, ... ) verschillende 
pub:Lika·tics doorgenomen. Hierin ston- 
àeB regens r r i j d ige rre : en, om U maar 
· ·, • da,e het · voudi.s is. 

taktten m oep "Leuven' 
errs-t; d·e ,t d'e papier- 

ges~aYt., V. urrt an van· déze 
~aren : ak t i, _ het s Iu i.ks tor-- 
ersieren van gevels, en het selek 
phalen, wnar we nu mee gestart 
Ool\ Mr. Mert,;ns van de reinigings 
eo1t ernstig ~er-K geleverd bij 
ring van i!e voe r.s ee'l.Len, 

, i!hg, ,om iljot hu,is•vui, sc:J.ekt'Ïfef 
en, is él,Î'e ,n,ke't in tegcns1te1l ing, 
oeger'i\ om hèn hui/s- 

u,i il.!\ plastiiek e doen. Die 
J)'l.ts~ieken z:ikken zi]if! rnch niet. milieu 
vci~ç 1i j k ? 

A l.nder9aad', maar e1: zijn toch heel wat 
=gumenten pro : isch, gemak.- 
k_e:L<Îljl<'!.r we.-ke;n,, ai, b1 i.jven 

niet de hel.e"áag 'Oj) straat sta·aq, bespa 
r-,ing ""n •tijg, want men moet de afstand 
maar één keer ~f1eggen. Ook is h.et ge 
b,;ui,k_ heel wat. minder dan oorspro.nkelijk 
werd voorspeld. Ik geloof zÓ'n 2 mil 
joen zakken p·er jaar voor Groot-Leuven. 
Dat is een c;,dntig zakken per ~11woner. 
De hoeveellte'Î,d P,lastiek Vjll) de 21ak'ke11 
ü 1lüe1i:n iln, ve~gal,dki.ng met W'!;t erin 
zit. L\< \J!!e,t we~ dat dü ge-en, s:l•uilhnd 
argument is, maar voor de r,èc.ye;lage van 
ptastiek b~staat er nog geen alternatief. 
Verleden we.ek was er nog iemand hier, 
die vuilz.akk.en kwam aanpri.j.zen die zou 
den afbreken. Goed, hebben we gezegd, 
gee.f er ons een paar. De iresult·at.en tot 
hiertoe met afbreekbate p Last iek z Lj n 
n,iet sch,itte,,.end en d.e ,prij:s ts .ook ho- 
11er. D.i:t; P:1'.obleem Ls nog n:i,ét -,;ij'p. 

DP: Hoe Vèrl0op,t heit selektie.f 0;pl)alen van 
huisvuil nu konkreet? 

A : Het. papier en karton wordt opgehaald met 
het grof huisvuil. De mensen moeten er 
wel aan .tenken om het vroeg genoeg bui 
ten ce zetten. Het kan gebeuren dat de 
wagen voor het pap i e'r al &C:P;~sseerd is 
a Ls d'e r es't van· het g,o.f v.oH er nog 
.s t.aa-r . 'Het ophalen van het päp,~er ge 
beurt eerst. 
In de peir.j:ode van I çot 16 ~pril hebben 
we 62 ISO kg papier opgehaald. Een 
groot succes, nictwv3r. 
We hopen 80, ton per maand op te halen. 
Dat betekent 960 con per jaar,, verm,enis 
vuldigq met 1 ,2 frank, da,t -i-s -ongeveer 

. 1 .F PlrlALEN VAN - 1UISVUIL BR'ENGT: GELD 
1 m:ittjoen frank d · - · esp.aren, We 
", d'l!afll'id ni n, daf we ander, 

, per ton m "tale,n aan· lrtt!,et-- 
1 . !lus dit ef ophalen J':ff&n 
•tl brengt ons ongeveer 1 ,5 milJoen 
op. 
Voor het glns worden er in juni 25 con 
rai'tlel's geplaatst'. Wè moeten de juiste 
p1aa0tsen nog bepal:en i,n samenwerking 
met !l'e X'ad'en en éle po1fti,e. Raden zoal11 
,dê."gezinsraad w,e~en ~Jt b·este ~a.ar ze 
g'.èpila.i'ts)t moeben l{Ö1'den, ,De ,mel:lsen •moe 
•,t,en et wel op l.e•t't>eiJ.. dat er ,geen kl'oo.n, 
kur,k'en of poi,selein in de containers woTdt 
gegooid, l{ant anders is het glas waar 
de1oos. 
Het huisvuil bevat ongeveer 13% glas. 
Nemen we ann, dat a~ge~eer 1/4 (dus 4%), 
van dit glas in qe c9ntainel'S be1and.t. 
D(t ,is een vo.o}:ziehtii:ge sçhatt~11g, wànt t·" sommi,ite s,~eden lecupe;ee;t m~n a~ crt,,, 
D.at ma~kt•dan 14/{0 tem ,glas ·aan 300 fr. 
!(er t'on; es 350 ,f'r. ;pe.r ton die we nÎ'E>t 
aan Tnterleuven móelêen betalen. Dat 
maakt dan 936 000 fT: besparing. Daar 
moeten we wel de aankoop van de con 
tainer,s aftrekken, 20 OQ0 fr. per stuk.. 

óP,: De je.ugdvereni,gi>ngen.raRen door h'e't ~~ 
leRüef ophalen va_,;i 1:t11..J.s1o1,uH een öro,n 
van inkoms.ten k.I1i#,t. K'oirien él'è~e b:è 
spirçingen ten .goede a•a•,;i .a:eze vex,,enij:1.ingen.? 

A Ik ga U t1o1ee vragen s.t'el len : 1 ° moé'ten 
!!•ie inkomsten nie~ a.an heel de bevolk-ing 
ten goede komen; 2° is de jeugd niet 
vindingrijk genoeg om andere bronnen 
van inkomsten te zoeken ? 
Vroeger ging d'ez·e opbx,engst naar' de 
sociale kas va,n de, l'e'inig,ingsd•i,ensii, 
<!'at is ,nu ook ,n,i:et me~r i\odi!g. ·Het :t's 
mijn tao,k, ,de bel:angen van treel d,e b~ 
vo1ki ng zo g·oed mo_ge1 ijk c e d i.enen. 

OP: Hoe gaat men de propaganda rond dit 
selel<tief ophalen ~anpakken? 

A : In liet volgende nummer van Info-Leuven 
zal een aanko.ndiging staan. Wij aen"ken 
ook opnieuw een l:it;ief in 'cle bus ce• ,st;e 
k.en om he.t pl',aa,i:,sen va•n cont•ai,neY"s' 
voor glas aan te, ikondi.gen. Hierop •~ul 
len ook de resul-taten van het papier 
staan om de mense~ nog beter te mo't'i 
v~~en. 

We gaan ook een pe~scommuniqué uitge 
ven. Jullie heb'ben al vast de px:imeuf. 

• 

STR~KS HE'BB·EN WE EEN STRUKTUURPLAN ... EN DAN'? 
N0g enKe1e maanden en de mannen va~ 
30 mi~joen nebben hun ~erk gedaan. 
Leuiven is dan een s·t.irU)<.tuurplan rijk. 
:r-n het. tweede nulll{lle:tc v;;i.r:1. 0nze eerste 
j,a:a,Fga-n$ sat:ir.ev.er:i we: "1beu()1'en•a1ll•r l,e,t 
0p ,~w zaak, he•t s'.l:rl!lKit;u1;1~,p1af:'i i:s~ ±ç 
de maa.K. ! 0 , 

T::oJçeJ:e dc;ppe,r'.! LeuVeAaar,s hP.bben z,i.G:h 
erg· 'bair!i ingespannen 0m de iAspr<!,.a_k 
bij dit struktuu~plarl ~aar te maken. 
Ovet deze ervarin~en is nu eens geen 
witboek of zwai;tboek gemaaY.,t maar 
een 6:;:ll!JSB©e'K . 
~et aezc titel heeft nlen Aiet w:irlJ,en, 
ze\\!.\\fCl':t da,t :i.~d~.z.een clwe met de', 
BG©<l {•Hege'leJ.d,a.n:gsg11rc;,ep qrete i.m= 
sp,Jl'aal<:) •heef,t méeg:ewer-kt, grij'ze 
baien ~eKregen hée~t van de onwi!l. 
0f :het er.ibeg:rip van het gemeente~· 
bestuur. ~een men heeft geen kl.aag 
zahg wi.llen aanheffen, maa1l:' ·een 
wer.l<!be,ek met ervasri'l'lgen uit het 
verledene~· hefopVe~~e mogeljjkheijen 
y,ee,ia de e0eltemst, 
me il!>:l:'0.blemen va,n ·r,u!Î!mteliJjke epden!i.n~ 
zi.!În met het stl:"~t~urplan neg helle 
maal niet opgèles~, en de inspraak. 
problematiek is er ~1leen maar 
sche!iper dool:' 'g'est~ld. 
Z0 .kennen de mens,er,i van h~t Inf@~ 
centrum de herwerkte v,ersie van het 
~ilehtplian neg n.iie:t. mp ,eel'I 0genpliik ctat 
~e i~ de k0mrni,!;t:sie v,a r:i ~rem~em:ii.e- 
1:'lladsleden rf!.ed:s Jj,espn0keh is, 
Veel is er t1re1;1w,E1.ns· !'liet veral'ldel:'d 
ibuiten het feit dat de pregn0ses 
·Viln de beve1Kings9roei wat aange- 

oast werden 0m. toch een aantal woon 
Ûitbreidingsge~ieden te hunnen aan 
snijdel'I. 
ll:r be,staat.c helemaal nog g'!i!'en duide 
!l.ijk;he:i,el eve12 :wat er m.e't he,ë. In.f'l.'l 
centrum g~·ait. ge):)euren,, h0ë de ovér 
drach t: van li'et 111a ter i.áai van he,t 
planburo f.la'ar de dieilst .t:1rbanisa,tie 
zal gebeurerr, hoe de aktieplannen, 
die op hét stru~tuurplaq moeten vol 
gen, áangepakt zullen werden. 
,6v1,?r cli,t all~s k~n j,e l~zen in het 
gq.j,sli5oe¾. ~at el!nde mei vell'schij,nt. 

Een gr,eeli) u,i't de J<imkretïe ,.i.nheuçl, 
J.. ~>er-za'kel'I van de mage;t'ë inspr,aak· 
z0als d'ê. n.ie,t inspr,aakgezinde hou 
ding van de overheid, onkunde en 
aebrek aan interesse bij de bevol 
king, verie0p van het pianp~oces en 
l0gheid en niet represe~~ativiteit 
van de BGGr. 
2 • €1::i,r, - sch ove1r · n de, 
inspn~ ichting nste!l.- 
ling B a.ag ·en a -~ . formu- 
lieren, e!l.projeK..te~ en deel- 
studie evaJ.uatie. 
3. Feiten in verband met de Invals 
weg, Vlierbeekveld, Mussenbuurt, 
HietensJ?ark er-i. Mart:ella,renp[ ein, 
4•. l;:Maill'l:la,~i,e ;val'I 'rel! Stl!,'. \:!ktQ~•r,pil!al:\ 
!mot0de, 1.-Ahoud e"1 p,resental:a.e). 
5. Besoheuwingen ever wa~ inspraak 
wel moet zijn. 

ó. Toekomst? 
- realisatie van de aktieplannen 
deor, dP diens't ut.banisatie. 
- beheer en, taalt van het In.fo.centrum 
- . iA,'fo:i:;meJ.e ev,ei?le'!]giroep ,als a,m~'iL¼ 
hn:q ;vara de cJme,entelijke Romin,is·s\ie 
van Ádvies? _, 

Enigszins vooruitl0gend willen we 
over enkele punten al vast een paa:r 
b~denkingen maken. 

wal k:emen ,we te wéleA ?' 

5 

•Nanneer ee!'I gemeente 30 miljeen uit 
geeft vo0r een ,struktuurplan, zeu je 
verwachten dact :.,e naast het pàk plan 
l'len dat ze ervoo.17 terugkrijgt, 00k 
.ietR probeert 0,p te stekén 0m in de 
toekemst de l:'1~}lmcte.lijke ,,Qrden>±.~g 
~::m 0n'ze S'.t~'g, l;~~e·r aa,n ë.e ,R'i\ia:neA. 
Vandaar 0,nl')e \tra'a:g '.zaJ. eJr nq i;iets 
veraAder,en?'' 
Zen eerste pun~ dat ons hierbij bezig 
houdt is 'wa~ k0men we te weten?' 
Zonder informatie ever de gang van 
za,ken, over toekomstplann·en, .kan een 
ll>,1:1rger va,n deze. stad geen, z.iï:ri\.ige 1 
áfl'J'li>'reng 'deen in GJ.i,e Á!rii.kuss:ii_e;. !l;nSt:l'tiaak. 
s11iaa t of v.al•t d,t1s met d,e ih)fei;matiiice, 
En erg scheutig is cms getneentcebes,tuur 
daar nóoit mèe geweest. Dat blijkt o.a. 

ve.r~(g op bb. 8 · 
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E1E1N SCN,C,,CJL 
VOOR DE 
KINDIE,R',EN 

Qf kinderen voor .de 
scho·ol? 

Geach,~c re.daktie, 

Er zijn in het Leuvense en e.lders vet~ k1eu 
ta10sch:ol.1,n, goede J:n mind<;f .&Q,ede,. DIi'~ soa 
::iig_e \d.eoterscholen rondutt ,n·i,è;t ~oe,d zijn, 
is c0n"ei;,gefclijk omdat lî1iionze. s tr eken vele, 
~iáàjes a 1 vanaf 2 jaar en ~ maand , en een 
::ieerá~i,heid a~ vanaf 2jaar en &maand een 
hele dag op scnool zitten. 

,lè liéwaaiisclioo'll y,a-n de s t•(léj;êiJ.'i j,l!,ë scl\0t>:l ·a·an 
de. b1!o Dartelaa·n •in Heverlee 'is, het spijt 
ae &te te moeten senr i jvën , niet goed. Ik 
noem ;,,e met opzet "bewaar"'-school : d'e kleu 
aars worden er ~s,tilletjes lle'laard, et· gebeu 
ren o/iiars,èh·tinfijk niet me:~-î;, ongel1,1.lól(en 
dan in e!)n anäe,i;e, school, m;_,a'r daal' 'houdt 
het: oo'k op. Degenen d i.e öeze 'bewaarschool' 
kennen, "eten dar ze t.e v.eq;e1ijken is met · 
een. slokdarm-. ,Pe kleutel'S -vorden vel:'onder 
steld er vlug-v'lug doorheen te schuiven om 
dan de lageire., .school te .gaan bevo,liken,, Dce,ze 
lage:ree s chooû in de Leo Da.trtceiaan ,is een 
1,;ar'e school, met. alles erop en eraan, d-at 
dient gezegd . 

Genqemi:le kleu•terschoo) bév.i;t klaslolèalen en 
s.pe'elgoecj' lHey,r::lrlei<lstè'J'S e·i:, s ~a,già±~es 
en Ó'&!< k1euter·s, !l1'!8•r wat '<Ie kindèl"e'fi Äl!l!1' 
bij komee doen is al s i.nd's vale j,a-ten een 
raadsel! Enkele fei een zu11.en al les du i+ 
-de.lijk maken : 
- el' is Oj> de. spe e-l p l aat,s ee.n ,zandbak•, een 
gllo te., ma,ar d;e \,il!eu•te,,s s:pe1ien, •eli' b4~"na, 
nooü in, riet ,zand er i n is ..,aarschiJnlij-k 
al jàren en já1'en oud. 
- de. kleucerltl.i;s gaat bijna nooit naar bij 
voqp.bee.ld : de bakker, de politie, de,.71.oer, 
derij, het öos, 
- m:~c kleine gi:9èpjes van kil(eune• e'n g,r.;.ot:e.,,e 
k1eut.~rs ~ordt op de spee·1'p1l';iats of, •·s, mi.d 
aags bijna nooi.t gespeeld, neen, ze "'erken 
in de klas en ,zê moeuen z,ich;elf ,amuse~en 
en vop,ral veeL stil z i.t t.ea., 's mi.ddag's, in 
il1e nurnta<1<i, q,p g,e g;lll!l', .eci, Soms !\>:an dA c 
niet ·anders, maar soms kan dit wél anders 
en gebeurt er oolè rri ec s i,nceressants. 
-~e kleuters zicnen dikwijls ~e wachten, 
op banken in d·e gang. 

· - -soms \;/'Orden saout.e kileul!e.T•S opge s'l rrtietï , 
- '.vr1:i ~ok'ene,n' gebeurt ë~,et W'e,imig, :èr 
wordt dik1J,ijl s 'binnen èle ,tij'otjes' ·ge.lHeurd. 
- il.e kleuters moeten veeL zwijgen en luis- 
Leren. 
- de kleuters storen tijdens hun speel'tijd 
de le.s-sen van <ale 10110,e s.choe l, Wa·a,rom, 
wor-ll,t dan de •speel pi aaes n•iet heter .d,ngc, 
deeld1 En waarom wordt er geen afspra-ak 
gemaakt met de Paters van Don Sosco, die 
het LarnekensV'è.ld ( op 100 m van de schoo'l , 
de weg du•r Qa.al'toe is zonder verkeer,~ fo 

• prinèipe vpar .îe'/1,etean çpl}n&te Ll en , <U 
waal:'om woiilt t\Uin 33 (11ta:ds·tencin, Y<fo,r 
lopig aan de kleuterschool ter beschikking 
ges•e.ld) in de G, Cezellest.raat bijna niet 
~ezocht ? ••• Waarom blijft men bijna oe 
hel'e dag binnef\• al H het een bce t j e koud 1 s 
Qf wat i,egenu ? 

- :De midda>gbewak t n1,1 Vllll ,, 1 • 3D tot 113'. 30 l!S 
:voor de k~,eb,t'.C,1'8 !Je11 ij·k aa:n ellen., d"aa,r,na 
,veltl n•ie,ts doen eh sd1 z.i.jn 011 1Hn,n.en 
blijven. 
- Van de kleuters wo~dt geëist dat ze ~ee11 
netjes ;eijn op· hec spee.kgced , hen schrij1f 
~e11ei' enzovo'ot't; ~rg G1Yel'd'11eve11, '1!8,t af 
·keuring en ,a:t-Hf uils d'e k4'nd'et1en zande•r op 
zèt ,wat 'mi1s:doen' in dfe zi n , 
Samenvattena : de sfeer in deze klcuterschooJ 
i~ kapot en van speten om te leten komt wci 
n:Ï!g terecht,. 
'EJ' djin voo't! .<feze •tees t·a.n.d :.i.c:r-sr.h,iJl tende 
11edenen op t:e sommen, w-ie ceinber'l!ssec,i,d 
is kan eens naar de schepen van ond<•cwijs in 
l\euven, naar+de direkteur- of de k l.eu t e-r s l e Ld+ 
scers ga3n, maar één ding st11at a1s een paal 
61:>.Ven lila ter: d,H kan n-Î.ct blijven du,t1en,. 

'' R:e,_ç Le !!;och 11e'l ieda,ts J>!lÎ·ch,c om e,r(Yoor t'I!' 
-zorgen da't Het werk waa,rvoor men aanji:esre~d 
is, goed kan gebeurt!n, zéker nls lret om 
kleine kinderen 11aan ! A!s de schoold i rck 
teur zeg,t: iik zal het s't~dsbcstuur l!,est n.iei: 
'1!8Jl:t-i~, ,v111le:n mee mi.j,Jll R,leu,J:,_efsdi'<lém.,1 e,r 
•z-tjn 'veel belang,r•i.jk.ei" i!ingen di,e ej;'r1 ~·cod 
@fiét doen; en als öe juffr,ouwen zegge" : ik 
zal de direkteur maar ni_ct me«r s.toren niet 
élie kleuneiU>roblemen, wat gebeurt er dan '! 
D)ln zo,;gt mé,'n eigenlij;ls voor zijn,eigen 
ru,s,t en ,s.Jl.u~t men d'e 0,gen •auiroma·t,l).sch voo,r 
... a:t de kle.ul,e!.'•S t1<kor0t kolllen. Wat gebeurt, 
eE dan nog meer, $peciaal in deze school ? 
- Vele kLe-uters moe.ten 's mo-.;gens Yeken1angl 
le.tterl1j,k i.n de school geduwd wordel) en velt! 
and'e,re,n gzj,~ aHeen omä.a,t z,e w.eten dao ze 
'ffl.oe.ton·. 
- Vei'e ouders moeten äic wekenlang aat1zien, 
wensen niet van school te verandel't!Á om al 
lerlei, v~ak praktische redenen en zitten 
dus met een onoplosbaa.- prob I cem. Sct~l je , 
,m;ia1' llOor h'oe, j,e je voei-t a.ls je th\Jis, hlijft,, 
j,e kin'd $cno·o1 rijp, is en je ziet t!a~ hel 
,kind zich zorgen maakt, tegenspartelt or 
zelfs ziek. uordt. als h.et naar school moet. 
Stel je ook vool' dar je kindeicen naar school 
moeten .omd·at het echt nieG anders !<an en 
ze moe'ten ëlr,heen• ges I eurd worde,n., e,lke d·dg 
Q,pnieuw ! ' 
- !r zijn in het verleden een aant.al geval 
len gekend van etns tige psych i.sche o.f fy 
sische sroiHngen bij kl,futers uit. ileze 
school, s todngen ,He !\_oofdz,il<J!.1 i_jk eer ui;, 
te b,réngen waren O[l (a\s·t,1ren bLnnen 'de SC'lroOI', 
- E-n d,an nog iets heel belangrijk ·: kleu- 
tcei;,s die thuis niet uorden 'bijgewerkt' op 
gebied van ·gevoel en vgrscand, di.e w.einill 
of niet w.ord-en aangemoëdigd, len•·i;i op deze 
bewau,schiri>1l, 11.eini.& o'f. ntet$,, ze "l.o.'tden er 
':kort' geJ(ouaen, z·c ls,unrren ook OR ,schoo·1 
niet ge.noeg e.rvaren dat ze zel ( iet:s kun- 
nen. Juisé die toestand maakt dat deze 
)!:leuters ma.ar g.roter wor-den door a,g,gressief 
§_n saotl,t te Z>ijn, o.f d.0017 niet uit hun schelp 
tte 1<0111en·. G'e'en van d'e·z..e man,i'e·t>,en ëim 6· jaar 
,oud. c.~. i,,orden zijn !\oed. ln tegendeel, de 
moeütJkheden met 'lc'ren op de lage.re school 
woaddnzab tazdai!agani~es gerust, c!it c 
wo·rden zo gezaaid, en ',lees, gerust, dit on 
kruid za,1 î,n d;e lager-e ·s:chool no·g .1i1 ink 
doooch;i(etJen. lien 1Hoó dat zich thui.s ni-e1t: 
;,,o goed voelt heeft ,~och recht op é'én p'laats., 
je waar het z-ich neutraal en p1ez.ierig kan 
voelen en ua:all hel voot'al niet bang voor 
,.,q1,.,a$S·ene_A hoeft te -zij,n. In' een b1 ije 
en weHiige R;l,eo•ce~schoo~sfeer kiunn.!,n ~cel 
i,ee't'moe i1 ij khed<en n!a.a\iten wooTkómen "orden; 
juist mee.r gevoe I i ge en treurende, !<'leuters 
kunnen in zo'n schools~eer een gevoel van 

.,eigenwaa.r<le, krijgen, waaraan ze, zi,cch hun 
J:!&Lc le,ien kui;inen opt;,,ekken. tea er d i-e 
•ztch om ldl}~t(e,rs b'ekiom(nel:t ,, wé'ct ai t en ~ n 
äe boeken s-taat het oó'k ,geschreven. 

• 

En de óuders of de ouderverenir,ing, zal 
men zich afvl'ngen·, d-oen d i•u don n·iets ? 
1l.ow11,l ho11,11, er is 11~ f;<!V•r'll/l'f(il, ,gc!'.kil1111gd, 
ondèt<l\andié'lltl., vc·~gad•erd tot en met i1,iJc.en 
komsten 111~t de schepen van nndet:wijs van 
de stad beuven. Maar al wat d<' gude.rs vra 
gen is "zéér mo(!ilijl(" oL'lcl "onmogelijk", 
Soms wot7ilt !?,/' ooit w.111 heus be1'oo-Ed !'in HOl!l'S 
word'.t etr ze:1 fs Î.ert ~ .gedäan m••ti "~lel vt,,l"t·rn- 

gj"8 mees.tal dan. M,!al' dat vènndert wei- 
d · d ~ tse ci,iestè ntg ofi' n-i11ts aan e ou e • .,,e , 

s·t'eel' van• '1kLnderen 1\ijhoudcn en zol'~en f•C 
we er zo weinln mogelijk la~t van hebben 
die over dé.r:e kleuçerachoo'1 hangt. Dat • 
zal el\e o\fder, die ,zijn kind nn de euforie 
vnn de eer,ste dagen nog wat in het oo~ 
1houd•t, w.e,l be,ves,,tigcn, 

Toe.ge.ge-ven, als e,r een nriut.1we le,erk:aohlt 
komt roeit die mt!estal oen hele t!Jd t'e 
gcn de stx:oom op, ma·ar dat blijft nooit 
duren. Opt kan trouwens niet. 
Nqg toege.geYeh• : d.e lltad Îs nire.t s,oerk ie 
ln'te,rcssle~d aan d.!' scholen en de S't!hool 
direkt'eur is niet sterk getnccer,essecrd aan 
de kleuterschool en de sinds jaten hoog 
nodise nieu~e lokealun worden steeds maar 
ui çgestcld en het a'a·nta•l lit,iutcrs pèr 1<,la,s 
i•s hoo!'i, ~hwr ,wa,t •n,ie,t door d'e be.u!je I k'<1n1, 
zo·a t"s bo:venstannde, moêt 11f,gesdhaft wor-den ! 
En niemand, direkt:ie. leerkrachten, ook de 
ouders niet, mog~n zich om al deze zogenaam 
de reden-en op hun k.op laten zitten, o( 
s I e<•h,t,ff,r, !l"!l• iich nijdig aan (Ie lè:i11t Ja 
ten ·,,eç;ten en ,,Heen 1111s doen y,;l'L m,wc. 

f.n de 'sttboo I is e,; •tot:h voor t1e ki ndcren, 
c•r durft i c,n:rnd soms hel "tng"lcte,•rde lw 
½'c-i"en lJ 

Nnn.m ~n ad rt,~ be 
'>1'1u•nè. 

,HALILO ... 
MEJ8 TOBBACK 

Basiel(u weet 1,1el,de ,bro"!:!1' ,v,al) hiet 
Dijlepaa~d)deed nu reeds ~•anden se 
leden ,:ijn aanvraag om ·een huistele 
foon tte bekomen. En zie, op een sebo 
ne dag,· kreeg h,ij een brie'.f, niet van 
de .R''I'T:,•maax, recht uit he,t parlenrerit. 
Bili natler inz-ien blee.k .f.ou.is Tob6ac.k 
op de hoogte ce, zijn van z,ij n tel;e 
foonaanvraag. Fier gelijk ne giete~ 
overhandigde B,asiei' ons de volgende 
teks,c: 

Tus.senk.oms t va.n Kamerlid Louis to·1> 
back- Pp~ktievoo'rzitt(l.r llSl' in ve·r 
ban,d m::e·t d,e aG11ilte:rs ttalt,i,ge te,le.fo;o•n 
aa,nsl:'.ui.tinge.n in het Leu,ye•ns,e~S'. l .80~ 
tihr.tob~ack: Mijnheer de Voorzitte.r, 
Mijnheer de Minister,waarde Collega's, 
ook i'k h,eb slec·hts twee concrete pun 

te ,raken hetge:·en ma'àr en;kele 
i n b•e s il\a g z,a 1 n\ell) e:,n . ' 
wel da,t in de S,en,l!at -en he.'t 

ve'tls•:l,ag van d·lir.Gust Bogaerts is er 
om ait te getuige~- reeds bi,eedvoe- 
r i g is uit g,e!,leid ove 17 h:e.,e probleem 
van d:e v•.er.trag-in,g bij de tel:eJ;oan.aan,-: 
sluiitinge.n.Ma'a"' i,k me•e.n toc·h dat: diû 
pu,nt tijde,ns, he.t Kamerdebat die-nt te 
worden besproken.De achterstand be 
gint immers drama,tisctte :ir,orm·en a•a'n te 
nemeD te, opzi~hte van de bevolking, 
om n_o.g nien l!e ·s,pr1e'ke',n ewer net -,ve.1' 
lies aa• Lnkomsten wel~e deze ve.rtra 
ging ongetwijf.eld meebreng~ voor de 
Regie. 
O~k ill ben Vitni mening dat eM1. aantal 
d1;ng,e7:1 l>·etc•r k,unn,en wo•ri!en a.a,11g,éip11akt 
d 8•1\ dllt va nd a,jl,g. het g.e,wai i lî e,n cia t 
de a't'gume.ntati:e, zoals ,i,k ze Qees in 
het verslag van de Senaat,en in bet 
relaa.s. va7:1 de ~esprekingen in open' 
bare z1.ttln·g,'1lJ.,et hel"emaal overttui 
g·ep,tJ: ~Un~tt. 
!Jie,l).s rêrt te, en fi.i e.t in h.e•t minst wil 
ik erop wijze.on dat i•k een stre.;.k-be 
woou,.met n•ame het Leuvense waar wij 
in het bijzonder door deze.plaag ge 
troffen zijn. 
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•:",ic bCbru~k~r5 van au Gro.te M..Ir.J~ c~ Lt>u- 
1~n - v:1,1 de v~1l·tgn1\r,crit.ot-ri:rt so r de S?,limo 
tor Î>sl!t:töde. ~<!hak-.:1 in het dool;ga·a.na vc rk eo r - 
l'rva•Il«n d•e e >laat~ a,ls eon p eob l e em , 
La~•a,11ib,i, jdv1>~l l,«.s,, cb,cèk :ia,n ovH- 
~ i; C'\lt en u,i,m 11 e , ,ij(.'1 1 'l 13,r 
aUcs b.ijte.en. De meu,ste, ctl - 
d.i bezo·eke•r•s Il ic niét m•·•r: •uwd 
?.ijn, ?.ull,e:n ,j,e nooit op j "'oord 
geloven a'ls je ver i et c dac '<- OroLc 
~la~kt i.s , ''Dit is toch een ffo.o~äsc.raat, 
geen markt! te Ee-n sne lwcg, i nd~erélaad . 
K.orto_m, nfet -allel!n de ve--i:keed;infrast-ruk- 
tuu · Le em op itZÎ:Ch\ ook de esLl:111- 

• vt11·g van het ha•r,11,j,e van Leu 
en op. 

Reeas in bét begin vnn dcz.c csu'<' was men er 
:tich van bewust dat het verkee·t ni e\1wt> ei 
sen begon -i:c s ne Ll en , die wel eens in bot 
sing konden komen met het uit2.i!cl\t en de 
schoonhe:i'ila v,-a-n de stad. 

He,r. •leuv-ed's ce,n 1t,rum 1h11d .c.eh est•hefi.itche fürnk 
tie te !T.èliMUl 1en, <llesc fte men, als teg<:11poo 1 
van Bnn;seJ. en als, histol'Î . .s'ch'è kultllur- en 
univer::s-ite1tS'stad. Maar ooi< nel!. verkeer 
begon zic;h op te d~ingcn a Ls faktor:r vaarmce 
r:rekenillg ·moest gehouden wordeil. 'ïussen hon 
dekar--i:er>, -paandckoetsen, cirami;_, stootkarren 
en fietsen begonnen z i.eh ooli.·de automohie 
l'én op· s-traatt te vcnorren,. Het, weird d~ul<, en 
'vooiral de• •hoge sne hhe i.d van d·e gem<HOt'J seer 
de voe_p't'1J11Jgen1 llciiè-rd'c! ,gev•a•r..en\OP.. f:en ino-. 
dern'é eîrs ·yas ntetteén geboren : in de o,r;gan, 
satie vii'n de s•taél mbe'llt vó'or-taan t"ekeni,ng 
gehoudeg wo;den mett het verkeer, 
111 z.ijn ónschuld ging men daarmee tamelijk 
ver. Om te begLnnen werden de meeste sera 
ten ver:rbreetl tot 12 à 15 meter. Verder 
moestten de wegen vloeiend zijn om het ver 
keer gemakkelijk te laten verlo;pelJ. Men 
g-ing daa't'ttoe de sttiraathoelcen• a,hto;npen,, o-9k 
0111 een !)'e~l!'r ulflhzicht t,e hellb:el.'I op <te R~u~s 
stiiaatt, 

Deze veranderingen stuitten op weinii: llegcn 
stad, omdat het verkeer oo~ aarfzien werd als 

ver-cijking voot ee~ buurL. De 

aanleg van een nieuwe wè_g kon alleen maat 
ten goede komen aan ha-ndel hygiëne en onr;- 
sh,>i.ting van bep.a·al · edeel ten. Van- 

ei!achir trouwens het 
.Rwa 1:' b;i!, _ riunci e,n.e,n.vp,er'I) 
: een , kto,et at:~g.e 
sma'l I'e . aj j e s werd afge- 
v.ervange . . !IIOderne wijk 
r i j lanen. 

PARADIJS VOOR 
PLAN'NEAS 
De el>·,;;,s•tq• ll(c'reldooi:.l'óg ondc-r~.11s•sen .e en 
èlee'l va'n het •leu'(ens sfadscent-rum in as ge 
icgd. Voor planners was dit de gedroomde 
gelegenheid om hun theorieën in wei:-kelLjk 
hE;iél ollt te zetten. Nochtans, de situatie . 
was gekompliceerd : men lDOest immers reke 
ning houden met het dr-ie-sterren-ensemble 
van de Grote ilarkt (.S,. -Pieterskerk, Stad·. 
huis en Tafel.rond), eel) es t he t i-sch .geheel 
zonder we'crga. , 
Op één punt ,wa,s me·n• h~t eens : op het eind'.e 
van d.e Statiesc-raa,t (,BoQélg!'!,l]Otehlaan) kwam 
ee_n gebouw als scherm vopr het stadhuis (zie 
D'i j Lepaa rd nr. 1 van deze jaargang). ?-raar 
dan? Wat zou'doorwegen: de kommerciele 
voordelen die het vcr~~er .meebrengt naar het 
stadscenl:'rum, of d~ esthetische en histo 
r.j:_sche waarden ? Moes·c de Grote Markt een 
ïfl~ats van gehei.li,gae rust ,z,ijn, of, moe s t 
z•i(.i' ,!loo.r he e verke,e•I' juist geand,meerd wor 

·lten i 

6én, heel gamma van op'los'singen werd vóorge~ 
steld. So":"'igen negperden het problèèm, 
-andezen probeerden de Bés.taande toe-stand te 
b_est·endigcn mise enkele verbeteringen. Nog 
anderen dachten echter !'en gans nieuwe struk 
;tuu-r uit voor het ve'1-~eer in de binnenstad. 
!h de optiek van èfez·ç _ Laàc s t en mocht !\et ge 
li'liet van de Gro,te Ma01&~ nie.t g,eschaad wo-r;di,n·. 

ten waren ll'la vukeerawes 
draaide rond het cent-rum, 
St.-Pieterakei:-k. 

,. 
zoall 

WAT urr ·o:E BU,S 
K:WAM 
De goede wil van dez e ontwerpers van rond 
19IS heeft echter nlet mogen baten. Het 
kompromis dat men wilde sluiten tussen ver 
keer, esthetiek en beleving heeft net niet 
gewonnen. Eii wérd een pi;oj'ekt goed;g"ek'eurd 
dat t en d'eLe atl$,ç,msuig wa·s van dé' sf.acfs-,. 
411\l>tenl:tpr,s, watJ-lr.öij het ve,rkeer 0'-'1!,f de Gi:o- , 
ce ,War,k~ z'eLif w~rd• gelèill, 10nze tr~td 'd•t1aagl! 
h,11cllv11n d,e 1t-iéiivl>udi.ge gevolgen, zo11ts ltwee 
J..euven~e· gescll-ied'.ên~sYorsers schr.ijve,!l ( 1 ~: 
"He•t b:Lndteken we.rd in onze eeuw grondig 
verwoest. De g~bouwen kwamen op vlualltheu 
ve Is te staan, w11a-r-rond n.u aut:o 's Jagen. Zo 
ontstonden geïsoleerde dode monumentenJ waar 
van we alleen me,t grote aat:zeling durven 
den~en d.at ze eeT1.s een funknionele ,e:_e.wth.eid 
heb~en gèvorind, in, dienst van een lll,!atsohap 
l)eil,ijk le,ve,I). d,at !{e o,ns nog l).lluweilw,j'ks ~un 
'ncn inbeelden:'I·• 

P-.U. 

( 1) fi,\ESSCHAf.eK, VIAE:-IE, : "Het s tad]\uis van 
Leuven." in : Arc.a LovaniensLs, Jaarboek 
1977 door de vrieoden van het stede'fijk mu 
seum Leuven. 
t.euveo, 11.i cgev~,r,ij Jan Crab, 1-9~ 7. 

1. 

· il.i.J e . m,euwe straten werd 
•rekening gehpud .irohten o,p, eo- 
ll>enS' o ~ me~•kwa , 911 dec~c m~ndte·i,, 
wHden de 0,11,t,Wi l'Clpcm ~-!m lr.wa- 
l'.i tatirefi koirnk. n. Men loste heet; 
V<?rkeersproMe . ,r ec,n kl,,ine k-t:ing 
rond hot hart van de scad te slui~en (:zie 
plannüje). Het doprgaa-nd verkeer -de ves- 

kamt er AU 
een woonerl ? 

ve.rvo~ VOII blz ~ 
ook dat 1n een woonwijk f1e · 
gangers voo=àrlg, moeten kri 1~ 
e'envoud.•l:ge élen (d;rel)\]le' n 
enz, )t;,as e rt·s hem ree . 
doen, Hij . e, vérie;r VOO e 
inbrel)g v woners b:l..j he n, 
De heer Van ina begon met ~">S llen 
dat we het. eÏJ!._d'e oeleven van ei, · ode 
"voorrang vpor het snelverkeer". De stad 
had geen bènaàr tegen het aanleggen van 
een woonerf in wijken die ervoor in aan- 
merking k atuur11jk zal · , e- 
lijker k alïseerd wo ieuw 
aan te le en! of, stra' · •. ver- 
nie\n1ing • ,En ook moe ui:.t,.. 
·bewoners ijn. Een wo het 
Bruineveld zou er volgens hem zien 
zoals wij da:t kennen'vanuit a es, 
\lel zou net mogelijk z.ijn,aldus Van 51na, 
met een rninbnum aan kosten aan de wetteltj 
ke eisen van het woonerf te voldo~Zelfs 
de stoepen zouden op veel plaatsen kunnen 
behoude,n blij.ve_n, 
1n:1tJ ,de , dl;l;e thie;i;o;p vè:1&).e bleek 
dat er dige ini6,ormaU:e z;d moe;!;en 
gegeve • 
Wannee ek dat de aanwez~en niet 
zo te ·. n voor liet voor hen onbe- 
kende. woonerl, kwam één ,van de itnt tia t1e:fne 
mers zelfsiQet de v.raa« aan Van Sin!l o:f' de 
technische 4ienst al niet iets zou kunnen 
uit tekenen, 
Zowe!l. Y.a:n S-:Ïirrn. als Wiere wi.t de 
wijk ve:f\ze<h,-\ten ifch teil:'!! , ze 141,ll- 
pa.k,,All:s h!àt "W00t1er:f er ·kom, groeien 
l(anuï,t de ]e~ol!king zeil.f. 
Voorstellen om in a:f'waohfuin~ van net woon 
orf al iets te doen aan het afr.emmen van de 
snelheid van de au.to• s. Te.rug invoe,:en van 
dubbel.richting en andere kle'ine v.erbeterin 
gen lo-11u11en.ter sprake ma.ar ~en kwam tot geen 
beslluit, 
Ook de aangekondigde opriobt'i:ng va.neen werk 
groe,p p.;in(6 n~et door, 

Komt e:r nl.f een woonerf ~ 
Ia diii, wei de j\11ste V'r&.88? 
Moeten d-e vragen niet luiden , .:11/jn er 
problemen in de wd.jk 1 oorzaken ? 
middelen tot verbete:i;ing ? • • • en dan 
kan voor sollllllige wijken het woonerf een 
oplossing zijn • • • l1\aaJ1 la.a-'t de 'ba,woners 
da.1:. zelf:f' OJltdekken. 
'

1,Elh, dan l®:l zeil.f.s een, jong-0~:P 'er; he,t 
~r,ttie;t-1.ef nemen om de wll.jk&woner-s eens 
samen te 'brengen. Maar een wijkko..mitee 
dat moet dienen om "pluimen o,p de hoed" 
van de inttiatie:fnemen te steken' is 
gedoemd om ~e mislukken, 
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tk heb op dit ogenblik,aàn de hand 
van de statistieken di~ ik kon beko 
men bij U•w kabinet,kunne:n na.gaa n dat 
ongevee~ 5.000 aansluitingen aen ach 

_ters-tand h e b b e'n o p g e Lop.e n en dit 111- 
leen reeds ~n de o'lllg.e,ving van Leu,,.en. 
Ik spreek zelfs n1•t over het arron 
dissement.nat aantal lijkt mij to'c h 
een te ,r.uim aandeel te z.ifn van de 
70. 000 aanv.:agen wa,a,r,van u s p-r e e k c . 
Degenen die h i e r om.t uem.u e.e n beroep 
op mij doen zijn zeer talrijk en het 
komt. mij voor dat,wcan.,;ee-r U zegt dat 
4e gemiddelde achters½and tien weken 
bedraagc,de statistische gegevens 
c,oc.h wel een beetje ge.f'o11ceerd moe- 
ten zijn en dat men op die manier in 
dezdaad met statistieken alles kan 
bewijzen.Ik ben in het bez.it van een 
b-rief v a n iemand ults St;J•óris:-lfoert, 
wa a r.i n vermeld s u.a.a.t; dat zi$n tele 
cfo c.n a.a n s 1 u!i: t :L:ng v.<> e 11kco,m t o\r d,e plan 
ning voor 1987. 
Dhr.So,mers: Dat 1ij:'kt me onmo g e l.'i j k . 
Dhr.Tobback:Jawil,absoluu~,D hoeft mij 
niet te geloven,m~ar ~k kan D de 
bTief tonen.Mogelijk is er een tijp 
fout gemaakt,maar in ieder geval 
st:aat het aldus v e r me l d in de brief. 
Ik ben in deze zaal één van degenen 
die waarschijnlijk het me~st gelooft 
in de kwaliteiten en het gebruik von 
statistieken en planning,maar wanneer 
telefoonaansluitingen voo• 19~7 ge 
pland wo~den,neem ik aan dat man da 
waarde van de "planning•" in cwij fel 
beg:iiut t e tzëkke.n. 
Ilt vt"aag ·mij dus a/f 0f h,tl't we L zin 
!Le·eft,aa,n al dieg1'n.e_n c!,ie een te~e 
f co a aan s Lu Lc i.ng ,\frl!l\ge,n_ een zeer n-e t> 
jes op computer gedruk~e cekst als 
antwoord te bezofgèn,waa~door ze 
alleen maar tot wan~oo~ worden ge 
bracht. 
Zou het echt niet mo~elijk zijn om 
een 3antal bijzondere maatregelen te 
nemen die aan dez~ plaag een einde 
kunnen stellen?Men ~aat mij toch niet 
doen geloven dat in een geürban~seerde 

• 
zone,zoals bijv.Kessel-lo,wegens ge- 

• b11e~ aan personeel•• fan matezieel, 
in een suraat die sina~ jaren is aan 
g~legd' en waar ee,n ·t~lef.o.on,kabe'l l;i.gt! 

- het n i.e t mog,elijk is v6or het eind,e 
va,n 1 9 8 4 de 1 '2'4 ·te h e 1.p en die ' 

i - ·~'I, 

1 
':;;..--; 

l . ,~-:,(; ,, 1ii 
; - ~-r.•'11 
• 1 ... 

••'~Il 

- 
er nu op een telefoonaansluitin~ w~ch 
ten.Zoiets kan toch niet.Zelfs 1nd1en 
het een nieuwe wijk betrof zou dit 
mij recd6 onwaarschijnlijk lijken. 
Maar het gaac hier om een geürboni 
seerde,bewoonde en r~eds ruim van 
telefoon voor■iene •traat. 

In da ·streek van 1Hutdenberg,wa-ari"O 
o.m-.St .Joris~Weert gelegen is,•begin.t 
dez-.e aangE!'legenl)eid een pure plaag 
te war.den.Daar wacht ongeveer een 
g ans e gemeente na e r telefoon.Wanneer 
ik ovewigens spreek van 5.000 waeb 
cenden,dU••f ~k el' niet eens d1~ege;nen 
bijtellen die in niouwe woonwijken 
wonen en de mooiite niet me.e•r doen om 
een lpiting te vr•&en. 
lk dat ik pleit voor · - 
tu, o,u de n;,inh · s 
w4 n, z ii,ch rii eit 
s tt: de t,o,gîsche r- 
gumenît'a•tie d i.e in het ,.,e e 
Sen·aat is t'e<rug te vinde e- 
gen:d~èil. p r akt i s ch e maat r , _ e- 
men om ·aan de noodsituatie een einde 
te stellen. Ret zou ,bovendien een op> 
lossing bieden voor die andere plaag, 
de ~i~deloze reeks tussenkomsten van 
politi,c.i .}1en doet immers veelvuldig 
beroep op politieke tussenkomst.Het 
alle nadelige gevolgen v a-n dd é n v Lk 

ok r e.ed s . Te 1- 
t da mijn 
,een 
rd·in, 
ij'n 
e:J< t . 'n'o 

Tot .d:!!ar 'L.Tob'back.Basiel e ch ce.r kan 
er nog ,al:t.ijd niet van over.Dat e!l1 
no.g politie•kers zijn die zich zo .fel 
ins·P:annen voor de kleine man kon hij 
zich nauwelijks inbeelden.Stel u voor 
wat een werk mijnheer Tobbac.k àaar 
m_ee mo.et gehad hebben: een brief naar 
al de 5. 000 vertraagde r e.ï e.f o c.nea n - 
v.r a g er.s uit het Leuvense sturen!!!!! 
N uk dat hij op de omslagen 

rl1ment geen zegel moe~ 
d é r-s had ham dat pok nog 
ld ge'kost.E°v wa·s bdij, qe 
nog .eeQ kaartje bij ~m mits 

.e ,, ·n van 1 00.fr. dhr. '11ob'lla~'R z.e Lf 
te ontmoeten op zijn Rood fe~st. 
Naar dat bal is Basiel toch maar niet 
gegaan. uit schrik dat die and~re 
4.9~9 telefoonaanvragers er ook zou 
den geweest zijn en er dus een ge 
weldig gedrang in de zaal zou ont 
staan zijn, Een ongeluk is immers rap 
-g.ebeurd tegenwoordig!!! 
Enfiu,ook al beloofd de CVP aan ieder 
een e.e-n nieuw k o mp as en de PVV de zo 

las tingvermindering,dhr. 
g op ~ljn twee o~èn slapen: 
oor e voo,rtaan cec iä.jn 
J.k al h,e.,e f t hij ,to t ef.p, tl'i t 
.o g al t Ljd geen. t,e Le1e·o·n. 

VOLGENDE VRAAG 
VRAAG VAN W.~UIJPERS AAN DE MINIS~ER 
VAN PTT(~.4. 1980) 

In het ~ostsorteercennrum te Leuven 
we,rd 0·p 25 maart een waarsc'h,uwings- 

' ,ehoud,en. 
:lre vá n c r.o o t Le-uw .· 
!. j[.o•o~ d1e pos 
w~n gie fu.s io11e·e 

· j n e.c'h ~.er o v e r 
-,11<ka,n tie da gen i 

, erdoor kan der 
pos_ ede[ing niet meer 
kerd. De woordvoerder ,van de postbe 
~mbte.n wees op het nijpend tekort aan 
pez-s·onee1. Wat denkt de M~nis ter te 
doen om deze toestand te verhelpen? 

ANTW00'RD. -==:=====:r.-:r.111 

De Minister van PTT beloofde da~ voor 
1 980, 1. 6,00 nieuwe e a nv.e r v Lng'en g.e+ 
p Lan d zijn, dl:e zu•llen word.en' be·t11osk 
ken uf1 d,e e•x,ame,ns van 2'8.10.N én 
18. IJ .·1.9719,.~·e eeiiefe 1.20'0 aa,n•w,e,zviln 

·gen z-,ul!J.re,n OJo,g .110.0 r. d•e cv/elk.an tie i•e- 
1:i e uren. ,!l'o t 110,g toe wre r de-n t 1/!letd s Jl'OO' 
àmb,te.naren aiangew.orven. Jlovend,i-an zu L> 
lèn t.ijdens d•e vakancie,periode •630 
s tud en t e.n a a ng e vo r v e n 1,/0rd.en. Voor Leu 
ven belooft hiJ 11,0 personen a arn te 
werven;reeds 63 h i.e.r v an zijn irt dienst. 
De nog vakante betrekkingen zulleu 
nog deze maanden worden toegekend zo 
dat ,voor de vakantie alle problemen 
op&elost zullen zijn. 

'/,e\ dl-\)\)~,•~ 
.\'(>) 

0p bijna iedere gPmeenteraad1 laat 
tijdigheid en onvolledigheid is de 
meest gehoorde kJ.acht van de opposi 
tieleden. 
Ook de gemeentelijke diensten mun~ 
t~n in het verleden niet ~ltijd uit 
d00.I'" openheid el'! toegankel i j'k:he.lid • 
-Ó,1a.i: sta,1:1t nu, ;,reil, li'ef,t Xnfecent:r1:1m 
l!.e$'en0'ter. 
Het 'tOOrt.'beS•taan e·i:Vµ•n is dan G>Ok: de 
eers,te t,oetsst.ee'!'l v@.0,r een beo0,r 
ded.1ng van het Jileleid: 
1/oil.doende mensen en middelen, een 
grote mate van zeif·standigheid te 
genover de gemeentelijke die~sten 
en alle belangrijke 11nforma e i.e 
tijdig ter besclu:Kking van iedere 
qeïntcresseeicde ~ijn absolute voo~ 
waarden om van een echt open bele.t.d 
te Kunnen spreken. 

wie gaat dil allemaal 
doen? 
Als dit al een akademl,ese diskussie 
mag lijken, de tweede vraag is het 
zeker niet. 
,o/anneer en .hoe 21ull'.en .:Ie betrokkenen 
bij het opma,J<en. van de plannen kunnen 
tussenkomen? 
n1ij!t het ook bie~ bij de oude for 
mule, waar de b.urger zijn bezwaren 
op papier ~ag ze:t.ten 'Wanneer de p~an 
nen reeds gete:Jçer1d zijn, het qr0te 
werk g,edaan is en niemand n0g graag 
herbe9iht? 
Dat is inspra•a'J<l a,tmo J:9,62 toen d·e 
wet op·de w.w. e-,r,~~ncleJ.i]Îik. kwam. 
Een 'belangrijk& ~0'1 ~~s ~oen voor 
zien voor de Ge1i1eé!;ltelijke Kommis 
sie voor Advies_. Zij zou alle be 
zwaren bespreken en er advies over 
nitbrcngen. Advies 'Waar alleen 
mits grondige motivering kon van 
afgeueKen worden. 

komt er nog iets van ? 
Maar o r is meer. 
!":et w.elk;,e midtl.eil,e·i, gaêlt 111en de be 
leidsil.ijnen -v:a-n !lhetl ·s'tr1:1:kt<1:1u,c:pJ:a1r:i 
realiserém? Er:i •0Ji :wer.kc mp.niet?? 
Het neeft er alle scbijn van dat 
hier nic"et.s za_.l. VP.l'anderen. 
De manier wa;p,0:p l!len een half-time 
tewerkgestelde werkl0ze alvast m~t 
de opmaak van BP~'s laat beginn~n 
belooft niet veel goed::. 
Twee vragen dringen zich op? 
Denkt men nog altijd mpt wapens uit 
een grijs verleden de hedendaagse 
problemen te lijf te gaa,n? Of heeft 
men een m0dern.et?e v:ersie yo0. oqen? 
\fa vre'zelil ei?n beetj:e dat a!l.le 1,ritib_eK 
o,p het .i-ns:lf.Gt\met1t. 'lil');>~• - 1t1aàruit 
t.och v,,00r ecen s•B"1.k d€! r-tiel:lwc <1anpäK 
var:i de stirnk'tuurp.lanninq geg i;oe:iid .is 
niet! tel: oij ,0.mze öestl:11:1rc.\h=rrs is aoor 
geèron9er.. 
'leA zal weil. wc.er netjes bestemmingen 
gaan ,plakken op stukjes grond en voor 
schriftjes opstelleu zoa1s men het 
altijd gedaan heeft •.. of vergissP.n 
we ons? 

Alleen ... d.e.z.e kommissies 'Werde-n 
haas~ nergens op;:i.er icht. 
i-;n 1:11tgere1<.e1=1d 0'p het oqonbl.ik dat 
struktuurplanning stilaan een 
bogtri,Jï> w.o~dt met zijl'l veel ouimei;e 
(')p\/;;1t tl:ng o,ver linspraa,lc, haalt mei'\ 
die oude lme 1,.1i,t cile g,r;i,chli. 
Zoals reedR iÎin e.en 1v0rig Dijle.paard 
ge.steLd werd he.ei:t dit n.ie~.s mflt 
echte inspra,1k te zien. 

K<:>rtom, het vaJ..,t te vrezen dat we 
niet veel meer zuilen te weten komen 
dat er weinig za'l. verandel"en en ' 
da~ we ook geen grotere vinger in de 
P~P 7-Ullen heböen dan voorheen. 
•ren~ij ... 

' 
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