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D~rN 
GEM1EENTEP : ' L ••• AT 

De iJlieuwjaarsmaand iis voor onze poli 
tieke verkozenen een.~arde dobb~r ge 
weést, ~og was het DiJlepaard niet 
uitg~kèken op de sneeuwpret of op_lS 
janug,r.i hadden onze :ve_rtegen'fo'?rdi 
gers iteeds een eerste vergaderir:ic;i• 
En am~er een veel< later beten ziJ 
zich d~ie dagen lang de tanden stuk 
op de begroting 79, 
me~e ,..orsteling hebben wij dan ook 
aandacnt~g gevolgd. 
veo~af nog dit, wij geV'en_vanda~g 
al!l!een een beelLä :van a.e disKuss:i.es; 
e'lêl cle 1Ï.nno,udel i j·ke as,peleten Komen we 
in liet -volgende nurriiiler u:i tg.ebreid 
t;e:ft!'.9. 
tste 1,onde 

ingen 01,1er de 
i-e meTI Z'PU ,v:o'l.gep 
n de beg•rsPt 11'9, 
·a-sil.eden de eigeri- 

00·.1,a,f g/iandeili Jlk, 
. a. äe a,ä·nleg van 
s1s.e~-io è'n het 

ging v:ooràl Toll>back 
, .raàt de beg,rafenis 
priveesektor, de 
n een zacbt.e dood 
defi<ä:i ta ire zaal< 

~P geld steken. Het enige nut 
pg ~oor een aantal partiKu 
drie aidus hun inves·ter ingen 

door stad laten betalen. 
Dan de begro·ting zelf. 
Ui~ de toelichting van schepen van 
Ëinanc~ën vandepuute onthouden we 
vooJ:?al dat dit een 'eerlijke' begro- 
ting is (het woord eerlijk zal in de 

ten nog herhaaldelijk door de 
slingerd worden). 
enkele cijfertjes: de gewone 
bedra~en 1,3 miljard, de bui 

e {investeringen) zo'n 280 

ewone ontvangsten daalt het 
. ee• van de fondsen (460 miljoen) 

dit v.an de belastingen en 
es (5'~0 miljoen). Toch komen 
ieuwe belastingen o'f belas- 

. De meerontvangsten 
het gemeenteaandeel 

1a.sting ~6~). Oe eigen 
en blijv:en stabiel 

e bui~enge 

r- 

tjg., 
te- 

0'1n ·26 000 

Ook Wout (PVV) 
moeten h , We ont- 
houden erui ggen .•• 

zo word't h~t sûlaan ll. uur voor men 
de bespreking Bl~ ~er blz kan aan- 
pakken, . d' 
Veel ha.rde woel? n er in · it 
1aa.tste uurtje maar erger 
is het na afloo ~tting als 
van Me11-aert het · fer wordt 
van de pl.ot:Tse iá gen er een 
her • ding- oudt. 

Uit · êh op- 
~erki pi~en 
'-!,e o eworte 
b ~ 
({,i, ' •. z . · l!•SS :i: nilen 
' ten in- 

nt 

ge 
s 

·e:t- 
ling samen 
een 10 o . He:t v• • tel wordt 
verworpen. 
Ander opmer~~nsw'àa•rdig f·ei t;. van ,de 
t"'•eede avond-. bij .funktie '4 Verkeer 
wegen en waterlopen licht schepen 
Sprockeels :djn be·leid toe. 
Het wordt een r~ii.m drie k,wartier 
durende opsomming van wat hij all.e 
maal van p1an is te doen. 
Signaleren ..,e o.a. de invalsweg, 
St Jakobspl!,!in en 01:1éie Ma;z;kt, een 
koöt:dinatiestudie voor de rioJ.eringen, 
de overwelving van de Blauwputbeelc, 
enkele fietsp.aden -in Kessel-lo, het 
pompstation (voor de ...ate_rzuivering) 
te Wilsele, het Ri~tenspark en het 
Imeriakomple~ te Wijgmaal. 
De eerste reáktie V'ë!n To~back is 
weer: "!)liet alle..s wat ~eze·gtj werd 
is terug te vimden in de begroting." 

word't dan uit.gedeeld 
rt tBSP). Hij is 
Volgens hem is de be 
màake met karbon- 

een nieuwe dil.gen, geen 
. Bn intussen blijven de 
van pai7keren, grondbeleid, 
ing van handel en nijver- 

ea• levensgroot. De buitengewone 
oegrotiing is voor hem gewoon een bron 
van ergernis. Hij wenst een kla•re 
~iteenzetting over verbintenissen, 
plannen en· timing. Hij heeft er genoeg 
van de schepen {bedoeld is Sprockeel.s 
nvcw) te horen zeggen: "Waarde ko11e 
ga, wees ge_rust, volgende week Komt 
dat ,in orde. ': 
Van Ittierbëek (VU) ziet de be9rot,img 
eerder ail.s een éluiste.lë tieaterst.1:1k met 
-1'1'1 !het eerste bed!lrij,f belasti,ngen die 
vaot naar de stadskas :vloeien, en in 
,het tweede bedrijf een s'tad d,ie ont 
vol,k.t iw verkrot. Hij s,teilt zieh de 
v,r~a,g wa•t de stad, eilgenlii.Ji,R ~e,t ,me,t 
een: ,p~a,ira-a,1i ( personeel en: werkiRgs 
ikest~n / vaii) .8'50 mi!l.noen!? 

[t@~oofuOO~ 
vervolg 

Maar ze;JJh wanneer je afgaat op e!!n wat 111in 
dei: traditionele c icel, zoa 11s A;mnesty Intei:- 
.. al de Week van Laqgzaam Verkeer of 

nat 10n , • , .• , b d . 
iets anders, kom Je d1kw1J•S e rogeo uit 
door de manier waarop het onder.werp is uit- 

gewerkt. 
zo krijg je bij de ve:~1age~ over ~e stads- 
begroting een reeks c1Jfert3es op ile bo- 

ham welke ideeën erachter stekE!:l}J waai;- eer , . . 
om net zoveel geld voor precies dat, Je ,k9mt 
he e niet te weten, ''De grootste brok, ~l 
42 miljoen, zal gaan naar het pompstat~on 
aan de Weggevoerdenstraat, maar daa~van be- 
taa I t he.r rijk 27 miljoen terugr, ('tlaewbJ?a 
19 jan.). Pompstation? Wa~~•r, _b~,µ:Ï'ne, melk? 
Waarom 7 Op die V•11agen kr U g J 
woord. llerder is alles ·ó,î,,tgesp 
nieuws : ,je v•indt nauwe! ijk ac 
informat,ie of een woo11dje ove.r .. 
den.is van het ,prob}.eem. Daal' i~ · 
p l aaz.s en 11e1;n ti!i<! vo0.r .... 
c,aal : '·' ... zullen d 
Ln llet liez,it wo~de 
ee,h tee~ ·me•t v•erz·a~i 
t;17ët.k i,ng,." ('N i~uw~ 
wa•t dait ,i,5 ?, U ic !'e 

I tedeX;eei'i, 1 ee,s c zij1 t 
boek b•ÏlJ d.a hand. 
Dat hee,h n;J~uu,rtiijk al lemaaJ, zijn 00~zAk11cn. 
het is niet s t ecds d'è s'!:'.,hu1'd van dil joer-na~ 
)Î!sten al leen, Eeh k-rant heccf~ nu eenmaal 
haar be sch i.kbc r e ruimte te vi!r,delên over, 
het he Ie v I aamse land. Een j o.e>:•naUs t R-an; nµ 
eenmaal niet te scherp uitvallen tegen een 
gemeenteraads l iö van de pa.r-üj van z i jn 
werkgever. Cr-oi!e verenigingen, él'e KUL of ae 
gemeenteraadsleden kennen nu eenmaal betec 
de weg tot de grote nieuws;nedia dan Jan of 
zijn buurman. 
Kortom, als je de krant leest, toeèt je nog. 
lang niet al les over- jè eig1rn Groot-Leu"en. 
Het Dij lepaard probeert .daa r wat aan te noen. 
Bovenal willen wc, dat de teuvenaar laat 
zien dat hij nog leeft en dat hij zelfs 
vanalles op touw zet. De spiegel worden van 
een levend Leuven, dat de hele kr-ant kan 
volschrijven zonder de 'hu l p van po1'i.l:i.ekers, 
of andere voorname dames en heren, en 4,at 
z i j n e i gcn stad opbouwt zoals he t dat, 
zeli wil, dat is hçt veree doel van het 
Dij lepaard. !>atuurl ijk Dijlepaar..den ~i.jq 
ook maar mensen ..• We la•ten het oor.d.eel 
over aan jullie. 

i)la twee z t L2 uur wil 
men w0.e11sdag t de .finish gaan. 
Van - n we dat 
er m Leuven 
,mee rentlël:e 
toe 
K:1:1 

&é 

-ls 
n 
meuze 
e. 

.G_o.k v.a it 
dossYer 
Van Sin nog 
steecls splàatsen 
onderzoek et ~ro- 
vinciaal Rontakt 
is met de 
In el multi- 
fulikt ok de sport- 
akltem · eal vor- 
aen ( en over~ 
dekte 
Ais s. ·en Ekcono- 
mische E~· s ook 
dit be:lei en 
even late e~ a:ls 
sehepen 
0!'lderw,ij <!aniei:din:g tot 
een kor,t qis¼ussi.e (ge~ 
r,oep en_sche~ sen Van [tte~beek 
en 0evla.:e .- · ·k de 
benoemin<;J , ijk 
onde.1ïw.S:_ij.s neutra- 
:L~ •. o,nder g 
ba J de !Le d iipl o- 
ma's t~ge a's. 
Van !l';t t:.e•ri , _ geG>il/o 

2 

gis.c'(l evenwicht meer, m 
een pol:itielli van baantj, 
die nog weinig met'1u"is 
had, wat Dev:lies b:lijkba liet ver- 
Keerde keelgat schoot . 

Naar het einde toe note~en we van 
"ToQ,b~<:k O<?k VOlgenqe µitsp1rjlak1 
Er z13n links en re<::hts ook goeie 
CVP• eirs, vooratl! rechts •.• " 
En tussendo~r komt vandeputte bij 
de. vt:J-frakt7e het Dij1epaard aphäl.en, Thirion schiet weer de hoofdvogel af 
met 1 ''Er werd a~n de vei.,enig;ingen ge 
vraagd hun kampioenen binnen te 
sturen." 

0p dit punt gekomen ',laren enkele 
~ampe,rs blij~baar groggy en snaklte 
!1,edeile':ln naa~ he,t eli,n:de. N:a een 
seho~s;i,ng en n:og enige disk:us!iie 
werd besloten d'e begreting te st~ 
•en het 9,eba1t .v:erder ,te zetten in 
de komim,,ssies. 
S~ellfll\d.ng 24 tJegen a !bij il oatmli 
:( 11.'o bba ~k ) , 



1 de invalsweg · 
·, van bau■ummalar ,.u1lanl en m . 
.Dan ~och een, e~tl'a tnva1lsweg naar ht:l h11re 
va n tl,<! s tarl'? 
Onc!al!k,s he~ pYotest van de buu-r,~vergndcring 
R,idäersact"aat en omgeving en 520 gchand ee-' 
kende protestfo-rmulleren uit de buurt zelf 
on!l_anks he.t ongenoegen van s truktuurpl•anma 
kers Vo1len-Chris~oph;het protest van het 
plaatselijk buu~twe»k en het negatief ad 
'7ies van de mil ieunaaél •.• Ondanks ' bijna 
alles' dus zouden d<! werkeh na de wi,ntLer 

ang moe n voor 
van de zó ,i,oor- 
: t,oe'lle 0111, een 
id dat _ ent. tot 
flh;a,ak , ; een kwij·nend 

, even. 

1947-1979: 
een lange lijdensweg 

de cidee ,ia 
ebOl:iCD- Hu je- 
Nel:ïkecr v 1' él 
oei l ij,ke K - 
ng voor de s , 

ied om aan k r; e 
ulwijk. En in sche-- 

PA' s op de teken werden wo- 
n ng angekocht en scnoot sociale 
huisvesting de 'hoogte' in, 
De verkrotting nam r.rotere omvang. [n de 
jaren 70 slaat Tobback( toen BSF-schepen 

, re werken· aan de ploeg 
· · _ r.;eirccs- 

: te 

, d·e 
t ~ Ar- 

, d r com: 
pt"ès d:r.e en d' .t 

" bouwpromoto»en Wi4 ems , 
amilie. Resultaa~: een ver 
n hedcndaars woner. op z'n 

b e.s r . 

, . ~ d staat stil 
Wa·wr de. 6ret'.el no9, Vin" is aeks-- 
. "'' . (" 1 h r-1.ëm .J~r-01?,,ness J;e , zeu QU ., 

pnde-i;,tusssen ~s de lies'ta:Jns,r,egen' van. êe 
inval~e,g reeds lan1: aclltet'haaJ.d: 
- wegens het sluiten van de ~ing 
- omdat industrie~n bu,ren de stad uitbEei- 
den ( ·J!len zou zel ts gi,neigd zijn tO't Ln 
kriu!Pen in de binnenstad). 
Maar dat telt niet meet" mee voor but"~emees 
ter Vansina: de inva lswep, zit "as,t in de 
admi,nis,tr.atiemolen, de aanbes t ed i ng is 
achter de ~ug en de aannemer staat ger.eca 
(in de cel,,. liij wijZ'e van spre,l<:en. De ~'V. 
Vandèbos,:;h werd onl<onjl's ,betra11t op fr.a,ulle~. 
)\an ,lte;t 'opS'.Ghon·ten •.l'ao de i,nvl!',J•swe-111 en 
d.aa1,1mee, he.t ',fe1'm~jden van een l1;i'lfi@ur-ï,;;-e 
en ti,(a11e mHiculas,c op de h,innes,tad,, v,ó:l'qt 
niet! ged·ae,h Il. 
Een eventue \!e schadeve rS10ed i ng ;ian, Vand'en 
boscb zoµ:noebtans zo zwaar niet dootve~en 
en het s~a~sbestuur zou aan "elooi~.rordig 
he i.d winnen. Haar an nl(eZ i en we~cnbouwers 
en po I i t iekers twee hand,•n <'(' deze 1 fde 
buik zij.n •••. 

.GEVOlG,EN 
meer verkeer 

naar h~t centrum 
'Meer vexkeer zal naar net cen~rum geleid 
worden, wat in strijd is met de.(door de 

ad goedaekeurde l r.i cht doe len 
uk,tuurpla,n. 
e~·en spreken zioh du,i!de- 
e!" ver,kee,r na·a11 de s-t~d êl-a,t 
moet wo'ri:len. 
trr_aa-t 

De R:idde-r,straat zal ontlast woi,den door de 
-rin~, de 'i nva l sweg zal dit eff,ekt ~»otcn 
.de e ks teniec doen. 
De Riddersst·raat zal een uitstekende verbin- 

ding blijven naar andere delen van de stad. 
parkexen 
Nu 1'eeds zoeken veel auromob l i's't en ·een 
plaatsje in de buurt. De invalsweg zal e,en 
vloed van park,eerplaatszoekers in de buurt 
l/ret1gen. 0,p die manier worclen ook de voon 
s t r a uen ,.ran él:e, buurt 'bedreigd. 
'lle·ss.en:s O<'aa t-Elontci ns ti,1n1t 
Eigenlij.k splitst de invalsweg ter hoogte 
van de Te s s e ns t r aa t : naar het ce nn rum over 
de Brouwersstraat en AlfB, s·cholen, hospita 
len oYer de Tessenst~oat, die uitmondt in 
het chaoskruispunt met de Brusselse sttaat. 
En nu a1 is er sprake van verbreding van de 
Fontc'instraat op de plaats waar drie voor 
uitspringende huisjes de bocht in 4~ Fon 
teinstraat ve.rnauven ? Als men het v!<l'keer 
uit de Fonce i.ns t eaa t. wil houden zal men 
juist dergelijke obstakels moeten bebéuden 
en i nb_ó,pen. 
s-pe_elplein 
De hoof,a i:ni;anr, van het apee tpJ,,ei·n ' de 
Br uub' geeft u•i t op, de i-nva I swcg. Kommaru 
t aar ove rbod i.g . 
de invalsweg zelf 
Het Laa t sêe., maar niet het minste. Rijstro 
ken val'! 4meter maken snel en :Naar ve"tkeer 
mogelijk. Geen enkele be.sche rmi ng van de 
buurt werd voorzien, geen enkele bufferzone 
ingebouwd. 

De T'e.sse1.1s·t-raa,t 
unt en eigen! ~j;k 

IHj 'll\- sJ:,adscencrum 
Brow ich t i np, 1(88-kantor.cn•, 
scholen Lzen vio de Tessens•tr,aat. 

bakstenen, 
maar ~boral beton 

De kroto,pr.,uimi,ng ,Ln de hr uu lw i j k kende 
~en ke11t) ge.e,n g,Y1enzen. fle koa1s•log s1oe:g 
reeds grote ga'tl.en, in hc,t s,te~(II i~1k w-ee,fsc,I. 
l>e vr,dg11ë:l<<>men ~e.r,r,,e~,nen1 (<meestal in het 
bcz-i t van de geineensehap), zij,n ua,rdi<g wa:t 
geld waard. ~'.r va,l't hi o r eenae r ieus cent 
je te verdienen met aankoop ~n verkoop, 
vcrhur1nr, van appartementen, kanto1'en, 
gronden, aar anebcxen, ... met de bouw 
van grootschalige projekten. Temeer, daar 
de BPA's bouwhoopten toe1'aten von 9 tot 21 
meter.V~nzc1fsprekend zal er dan van het 
ka~akter van de ,buurt niet vcol <>Ver!)! ij ven. 

Je·a·u Piaçet, het vnorma~iJ(Je kloaste» van 
de booedere van• de kl"i.ateHo'ke acho'l:en 
op de Mechelse Vest aan de Bl1Ullaeis poon, 
wordt momenteel: afgebroken in opdr.qcht van 
bouwp.romotar IUMOB. +. Dez~ W..:1. er Zu:ce--ap 
partementen bota,Jen 1' zoals er aatt de cse« 
d 'A,n,r a,ta121111• Bedoe Zd wordt hoqgbqULJ me.t; 
terra bowaanvraaa u neede r;tm!1'tig 
qead "' t ge"'f!entebestuur en 
men oedkeu:ring , - 
se onde,rtua 
0 n ander.e 
h~ en. 
Mé n de tene'IÓnen ge1,e- 
ge t e,Ven aantrekke1.ijk· 
voon promototr.en van dit a'lag? Wat paiidaàg 
geldt voon Pl.acet, geldt morgen voor ~ 
Ridder.sstraat en omgeving, 

Voor die or zitde buurtbeyoner op 
een g9ud dus moet hij er weg. Eige- 
naars onderboudé.n lî'un woning nie,t meer, 
(geen , de rest laat zich »l!,c!,en. 
De inv twijfeld andere al<Û- 
v.iteit oanti,ekken,: ' - 
de 1 , ga, , p z,ichze'lf , 
n ie es t en;, ma'a t' 
huli'di>g ,ij n de bu r"s 
toch o rmcl. 
Bijvoo van een gede,e~te 
V3n de b geven uit op d.e 
weg. Een is daar snel g 
een grQoth~e,.1 snel geinstatleerd, 
bovenop een hangar in de bestaande tuin 
(of garage.boxen). (De buurtwinkelier zal 
deze evolutie ook met lede ogen aanzien~. 

buu.rtleven verdwijnt 
De invals en vooral, een onu-:i\t- 
wis·bal'e 'i: en op het 'SOc:Ï:de 
l1ev.en van, et • 1even voor d~ 
deur' dat steeds,,me·er in het ged»an·g t'aaj( 
te, zal door hoogbouw en een toen~m~tide 
vcrkee-.,sstroom onnîoge1ijk worden. 
Appartementen ,zplten een vreemde en meet' 
begoede bevolking in de buurt binnen- 
brengen. En va · met de buurtbe- 
volking zal sin huis komen. 

tot slot een b.esluit 
De hui'dli r,ech t,s,tr,eeks tot 
de \!el'de an ,de buurt . û'e 
zijn kla wildbouw e~ spe- 
kulanten 1' om hier, wette- 
lijk, een Je or e steken, is de op- 
stelling van een nieuw BPA, dat al de vo 
ril'\e ongeldig 1!1aa~1l. ln di.t plan dienen 
beschermende regtell!Chten opgenomen te 
worden in verb»na met ~oningtypes,1114teria- 
lcn, <',aken, b 'tr.atenpatroon, .• ,. 
Al teen zo r van de buurt 
gevrijwaar,d 
Het al'lerg eventue<le 
nieuwe heb · it éénge- 
z'.i:nswoning 
ll,ic,uwbouw no · •le pr1Jzen 
kan waarbo»g geboden,! 
Deze richtli ganse buurt 
ook de dooy te industi;ia- 
terreinen (Vel, vêbezit tot 
en met Stellagronden ~n de buurt. 
Û1II de oorspronkeli-rlke Bevolking niet nog. 
~eer op de vlucht te 8rijven zal een ver 
ancwoor,d huur- en ve~nieuwlrouwbeleid door 
ge11oerd •moeten worde·n • (ove,r di!t laatste 
we,Uich,t ilat"er no.g me-e,r~ 
M biii al toont de imvals~.~11-aUahe vo,l 
docnde a'an hoe de. ~a~t -v~n de boupl'O)lloto- 
ren on s pek'u1la nt,en wo~d t üittlgupea 1:d, E;n 
l'l~e':'el dit soon '{,an· ~·tadsplanni-n111 een po 
l1t1ek hoo~at explosieve zaak hoort te zijn 
stelle~ ~e vas~ ~at de leuvense partijbe 
sturen~nzake v1s1e op atadaverniewing een 
óngekande leeghoofdigheid ten toon sprei- 
den F.n meteen vrezen we ook dat het Struk.: 
tuurplan niet meer dan een mooi K••n■ceneer. 
de kamoo flaage is 0111 a) le onkunde en R•brek 
oan po1I i tieke vis i.e te verdoezelen, 
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sneeuwepvang 

Die dag waren we met at.Jn äl.len oond een kan 
koffie ge-zeten, aan het broeden op harde 
a~tiee. 's Middags hadden de burgera van 
dt.t ,Lang,j? ,1aLH• 'het roàiopr~gramna "A'ktueel'" 
mogen, ~.e!J1ffoneren om hun we.Z en wee, hun 
kL,nh:,e, tnqe.iZijkhe.den en, g110t0· vro9en ®n 
de ."!in~st~P himae /.f voor ta Zeggen. Een 
VM.J a-i;e?1,g vertoon, het hela gezelechav. 
Haar beter dan in een !JOOtdem>Zoed te v~r 
dri,,,.ken, begrepen r.'R dur; h;t l,)QJ}en IIQn de 
akt~ moest 17ehant11e,f'd WOl>den. Een korte 
Ztldieke akeie, die ui te·l!ClàP.d de kran te/Il zou 
ih1l1.en.. Op élê !'leP.s t onbegaanbare uoatpadr.m · 
(uZak·,_e-zyiaas't Zagàh d~ i:Wätf!/J/JJ er- ne,t'jes 
en U<,niZig, •iH.j,, 'IJODl' autto '&)zouden we ba 
~f1t1<.mschiflen Ze,;gen te.gen he:t glijden. 
iedeY'ee11 verbond er ;:ich toe de earsta da 
gen etecbte bananp,n op het !!renu r:e nemen 
de stunt ni:>esi lukken. De- jant:aeie 1Joer ' 
aan d~ mac~t! Ze elo~g dan ook op hol.En 
aoaZs qaak gebeu1·b in de on~(f'f'cmdsc. 
1,/n.antih,isten{l_:vo~:jes v.an het l/ituvc'!'.1se lfliel 
den o.O'./fr nu de rtav0tuti:onati.~e ,-i:àee-ën ~p zo<Îl;'(;l 
de koffiepcP.<•ae vers t1•eken was,, De be2onnen 
he id, die mooie e'ligenochap, van· de beigise1he 
buY'gtn- t.1as weergevonden. 

~·v: ~-~ -..:..,.,vr,--:.~~ ~ ►.# .:-~~ .. .,..,.,. . ~~.-... ... ~ ~*\i·· ·JIP- 
- .,, .. - .. • .· . 1\-'." <f~. ~ ,r::,';" ~ 
~-~~.F"'~.:?~-~,. -~:_,-.' ~--7 ... ~; :..~'-'~~;.~T -v. . 

~-~ff-?_1 
's A-V1'r.ds ~0:1 vk ria11r een 0p't1,ede n gQJ).n 
van [x;an IJi,oos (V?el. ié re"ds dP. noodlot 
tigheid in de '1aam van deze 0>1sl'h11ldige 
t11·!-::0i, lezerr) in 't Stuc. ,Ik trok d:.:, 
trri,ftt s toute schoenen aan Pn beaa ~ tr.c np 
gla1 ijs. ll'i:et meeP te or.1:kom;n· nu, dit 
a1'mzal.if! w,t;!f Het i.js i..10.s te gZad, nn:,jn 
nchoenen ce stoat en bimnen de kortntp 
'k('J't!cn lag ~pn 'kof:ü,-pauzJtt>~v0!,'/./1.io11air,, 
te;7en de 1-u:ratl'IJ vlakt e, War,:e van aU1111 w1.t 
eert -..•ittp ifJs dt,t.iagt, beeêoot; ik. df!! p~,fnen 
ru.1.tti.9 t.e Laten ;ir.ph-ij'1en. }k. ge11oot (mi 
j..: ••• Ivo» Jieat e,•rs•r deal. rJan Daaru: brozo 
opsneden, ,naar r-ij<f"110 de pauze wr;is mi.i" 
elLebaog anatomisch ten zee re te mie ,1or,md 
,m ik antuaaode uanemp« l s-tukjeo baan di,. 
ik kon v11r,;,óhuiven, waa1> dat v,roegor, unor 
u,.veP ik 11fi,.J herinne,rde, aZ'/Jeirlaal pPima 
in meka= zal!. U1:,1n Qmn tan,J!a1'G da,z?tt1m 
mi,jn :siJetéh, en rill.:,i ale zeer sl erh t» 
VOt>PtPlienen te moeten /;,P,.3ri,fpen. Ik ~af rr"' 
over,werd we9gewPrd naar epoedgeva1i.,m. 
Daar aanqekrmen ( de pijn &1as a;g,mam.•r. 
t:UN>l' de. toeaenomen tWel ! ing) »ae do of",•nr 
011Jit g1:·zeL1.ig,: ean vij.ft-a/.. m,,rwen l'lrt a:l1m 
e-en IJOorzfohti(J_R hand ,,p 4én va« •h1Jn l,t;,tJc, 
maton, g:!.-'imiaeh/,en (1Pam1.weetid, tvf'n J:,. t 
ninULJc slatJliwffeP f11;nnPJ1lctJam. Al 11n"1 wer 
den l,),t bo"l.d{ranote>t i>t onze aanvai op de 
(l1'0ta sneew.,1qod. 

Nadert de n<r#e'l fotoo~ea ge,wmen ware~, 
moaJtten mij,>i bondgono-ten at datt niet met 
een 9ipsue11band naar hui«. lf.et was miiJn 
beuPt. Da juffroUlll uan de 1'aàiografio 
had het te druk en daarom haalde ik maL 
de overblijvende sterke hand maay, 2BZJ' mijn 
foto uit de on-twikkolmaahine. ,lk wou ue?' 
stqndig doen en vroeg ciie Juff POUl'll of dat 
s~ll¾Je çiat, zp apua,i,zen!;i ,nqpfJf de ~est van 
h.et been Zag/,'. een 1t/:os'hany.ende rp,ëes II wtw·. 
1'Nee,menee:ri ', Luidde het; antl;Jool'd, 11 dat ie 
oesn "· Oat 1JOrdt een operatie;- Ima. ki.Jam 
een spBcialist mijn elteboog en de plaatjes 
ervan deskundig bekijken, goot een voor 
lopig gip,suei,band on uerbood .me naar huis 
ta eaan. 
Om e,an làng uePhaa l ko-rt ,te maken: ti,,ee da 
gen ao;rdei, · erten en drt.n'J<en, V.ó.'l. lte,.ii,ige wm~ 
do,ui ne, _6 tr0ene :ic;o sen rond oen l?pera tie-, 
tafelwacwo~ 10,1 kantkloeaer, 0p zvjn rug moe.at, 
el.apen en dat kan ik niet, vastgeboeid 
U .. ggi:;n aan àa:z:ters "n bokll len, wateren in 
een flea en dat ging ook niet, 38 keer mijn 
uer,haa.l 1>epr;e,llen aan at! e 11/;!eiijdendcm, 
dwmpa~ dr1:nken met rrrijn laimeiigenoot. en 
dat Mae nie~ ge201;1d, de iJe:rpl<eegator•o de 
'or•en ,µin hl!;t U;jf zagpn ,om "/Jos te k(m1,m 
uit de aachte gevangenis !'ziekenhuis 1' 
en zij hebben d= nie bs over -te bes Usse1.t 
en voorol onwetendlteid, Om,/etendheid. 
Geen e!lebogerc.JeY'k voov mij de eerst vol 
gend<? maanden. 'Ook geen poi.:ir-iek dus, r:-en 
zi,j tijdens de koffiepau2e. 

taboe 
Goe.et en l.u_Jl. van jeup.dhu,is Bei.bel'g. oi:gaoi 
sercn een t:eeks dql le-dinsd,ag~akti-vj tei. 
t~n. Hiertoe werden verscj1illende scholen 
gokontaktee7~ met de vraag de+ 16-jarigen 
een vragenl~Jst te laten invullen. Op de 
zt: 1 ij s·t staan een 2O-tal telll<! •,s waarui,t 
1.e een ~-"_~ze ktinncn m~ken. lle >bedoeling is 
~a:t de J,9n,get"en zelf l,~hou~eri' ·l(Pl'lll k.unne,n 
geven a:an deze dol 1-e dinsd'àgen. 
liet Vir,go Amabilis•insci tuun v·an de zusteu 
van Don Bosao Groenveidstraae· 32 Heverlee 
s~uurde ,de vrage·nlijst terug m~e.t de vermcl 
d1ng " na be-.,aadsla11ing met enkel,e klas 
tituladssen en leerkrachten zijn wij ,tot 
de vaststell~ng gekomeo dat <!.e ,v,ragcn ,n,ii,r 
n11ngep;i-st z~j,n aan onz.e Jj'ongen me.n~en hie.r 
qp Silho·o;l'l. . 
Op de VI'a:gg>l'lli j,s t 1,1er,g en d,i,.iJe; onde·tw<;·t<pen 
omkn.de'I'd, n~e1 i:jk "gekkcnhuizcn:w,ie is 
t'k?'' 11 b . g . , a. or,,tus, moot"d of 11·ogr,,behoedsmiddel'?'' 

gastarbeiders. v~eemde luizen ofi fflensen 
zoals wij?" We vecmoeden dus dat dit de 
gewraakte ,~ema •·s zij,n. 
Zouden ,de schol Ïiet'en e,r ook zo over den 
kt•nP. We durMj!n het 'bctwij1,fi1?~•eo·. De 1b·e- 
1tll·H.e11i,ng vll:n ;ionge me'nse,n door ·'be,paa,l'd'e 
1 ee.rkl'aeh,ten l!n d1r-elh i!es· gaa,~ d11s ook ~n 
het j aa-., van heb k iind onve-=i nde.l'd, vool't. , . 
?"lukk~g_maar dnt de 15 aanwezigen op 16 
Jnnunrt 1n een dolle diskus&ie. over "ve,- 
1 icfd, ver,loof:d, getrouwd en cl.-an kindje~ 
kd1igen?" ge~n Mad voor de mond hielden! 

~t,o:,W, ,tlE:S'll=t 
~ IM')ZOE · 
U W/\«l'i ff: 
VOO( eeN 
..,;,c,NU.r' IN 
..,?E r,uvie-r. 
J,Ç'1' li€IJ l!ei:a"T1l 
SY1'1.P1'1ll)EI::: 
~ S'TEl!.IENI 
,-e • 

~ 

N· 
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ÄllE ~ l I VEN: ilTERC_OI 
een intercommunale 

Een in te aame n 
gemeen it het 
afzond, te 11<,l 
tîel)a:a•l! lle p-a 
!Ie ver ntell - 
l!ekred · nteq 
nancä gde. 
a'ell d'e n s poorv 
en kan , wate s- 
tributi er en · · 
De same e geme t 
bestaat una Le s 
o:ve,rbod ar het 
v.raag o ag op 
,,r,e1,élwiij, egenka 
l!oka•lle er ~ro re 
van een • 

INT ES 
WAAR DES~ bEUVEN LID VAN 1S: 

E 5 

Il'/1l'i;lLEUVEN 

AS',(&lH,E:C 

IN:J'ER€0fl 

interleuven 
Interleuven w~ra gesticht op 8 juli 1965 
en goedgekeur_d bij ml op 16 februari 1966. 
Als 'u ' er,d een samenwerk_ende 
!.lenn ~kan dus w_i,ns,t ll)l!k-en,, 
d;h ,met een VZW ~ wer'e- 
n'ig,t gme11k) . Op deze !!(anier 
i!s he ,at tot 1977 ook de' 
privé-s tschappijen) in 
~nterleuven z~ten naast de gemeenten e~ 
de p11ovinc'Î!e, ,Interleuven is nu een zuive 
re intercollllllllnale geworden waarin 37 ge 
meenten en de provincie zetelen. 

, , één 11ertegenwoo11di- 
er, Leuven hee,ft 
nen Vandeputte (CV!') 

e prowncie hee'f't 
7J aaro11deii Ji,(Ffäur 
~p t (BSP) • 
Het! , staat. uh 8 J:el!;en, 
gekozen u: van beheer. Hierin 
zetelen e e leuvense schepenen 
en A. 'Flou rdigd beheerdet>. In 
Be r-aa8 V zit ten • 
missa · same 

dk-un 
,n <he een- 
r va 

ere i! 
lic nie 

ha e privé-sekt 
sneden , erd een ove 
opgericht wa sociale par 
kamM van ke l en nijverheid 
banksektor , em,O'ordiga zijn. 
,Dit ovêr1legk e heef e 
funktie. 

(( 

De oruWtruur ;,il! 'i,n,te,17'1.reuv.en uoo,fft au,:i!de 
UDk de vercv,le'c,lit~iig van po1itielle en ~a 
kelij,ke be11angen>, d1ie de r.uggegraat van 
interleuven vormen. We geven nu een ov.er 
zicht van de aktiviteiten van interleuven. 
We beperken ons in dit nummer tot de uit- 
werking van de trema's huisvuilverwer- 
king en zwemb~den. 

• breekwe,M<:essel-lo 

• or,,etraads(ations met b/fho(ef/d ath?a/ge/;fied 

I■ spq~idfllaats, voor bewetkt1hu1i;,vuJJ 

AKTIV.ITEITEN 
VAN INiTERLEUVEN 
industrieterreinen 

Op ver.schillende plaatsen is fncei;1,euv,en 
(IL) b,ezig of voltooide reeds de infra 
struktuun,erken van industriële zones, 
die dan ter beschikking gesteld worden 
van kandidaat-investeerders. Voç,r Leoven 
Haasrode zijn dit twee zones : eén am 
bachtelijke zone (25 ha) en êén research 
intens,ieve zone (95 ha). Ook de benoeps+ 
opleiding van de RVA is hier tre vinden 
no't groo~ ongenoegen van ieder-ee,:, ,di~ 
e'e11 he,i,sc;J\oting mpet vo,lgen, wan,t de ll.g 
ging i;s ~èel' slecht en moeilij,k b.e,reikbaar 
met openbaar vervoer. 
Uit het jaarverslag van 1977 blijkt da,t 
het aantrekken van deze investeerder-s zeer 
moeilijk verloopt. We lazen verder nog aat 
IL niet alleen gronden aankoopt en uitrust, 
maar ook inspanningen doet om de bestaande 
bedrijven in moeilijkheden in stanà ce 
houden. 

ruimtelijke ordening 
Verkavelingen en grondbeleid 
Sedert 8 mei 1967, toen he,t eersce pTojekt 
van Ib werd vergund, werden nog 32 verka 
velingen goedgekeurd voor een toçale opper 
vlakte van 8:i ha (994 kaveû s ) , 45 'ha 
grondre , ,v O ha 1.'oor, so · uwmaat- 
scha ,n echt(e na- 

1b e,l ei Hj k 
de ,rach,ti>ge n 

bod kome ·,- 
bea t amd 

klas,se. infor~tie ciale 
huisvesting vêrwijzen wc naar nlllI!Dler 5 van 
de eet>ste gaar-gang. 
Strukstuur11lannen 
D 2000, d' 
a an van 11 

nu nog h e- 
a,p, J!b z 
ere s,tru 

T , Oudl-Hev 
Be 

milieubescherming 

e 
lid 

ö er don v.er, , , , , ,ge- 
b,c,U n o nen gebeuren hadile:n we een 
gesp11ell met e hee1i De Graeve·, v.erantwoor 
élelijke van de breekwe1if. 
Dij lepaard : Wat ~-ebeurt er hie'J; op de 
breekllerE eigenl~jk? 
De Craeve: De breekwerf beschikt momen 
teel over twee l<leinere molens., die het 

6 

huis,,.uil k,lein maten, zodat het éen klei- 
- volume :i,nneemc.Hierna 11or-dt het vuil oer . a· bl'k gestort. De kapaciteit op ,it. ogen , 1 

is 16 con peil uur. W , twee 
, taal 19 w zes da- 

p k. , ' dit 
wa ndus t,d,e,- . ~ .i:s ,1 ••• 'I ~ 

':i,,pe, ogenb,fü:ll 
,, d,il om giroo t 
18 ••• ) te 

veFW'~ke~, d~t n t wor~t. 
DY : Hoeveel afval pro u, _ 1:rt de gemiddel- 
de leuyenaar ? • 
DG : Hét gemiddelde voor het arron81sse- 
ment was in 1974 : 632 d~g en 
per pe't'soon,, in 197,? ,: , 1n 1976 

- n in 1971 : 7 Voor Leu- 
,i,g t dit rond ,ram ['e,r 

, per,soon. 
'heeft men besleten de afval te 

ve , , in plaats van te verbranden oli 
te recy,clar'en ? 
u~ : In 1970 heeft inte de opdrach~ 
g<il<regen een studie te ver de ver- 
scbillende mogelijkhede uisvuilver- 
werking, Hieruit bleek kostprijs 
van het verbranden ongev.eer driemaal gro- 

dan voor het s-t,o endi en 
rronaisse!ll_e,ot Le lande- 
zijn ,e'r nor, r e l a kke~'ijk 
,ai:s•e,n t.e vimden, égenste•l'- 
.t vb Brosse l. Al: , unale 

s t.aan wij een dienste van de gemeente en 
hebben we dus de goedkoo11ste oplossing ge 
kozen. 
OP : Het verkleinen van afval heeft toch 
heel wat nadelen ? 'Denk-en we maar aen be- 
vuilin• van het gzondca oppe r+ 
v ,er. ,p Las tiek w fgèbro- 
k araevolie trQQ_ n ~er- 
1 
DG : H'e:t m·i!nirs•t:erie và heid 
heeft een kontt:o]'e ,ged' uHimg 
van de vunt die langs ts 
stroomt en zij hebben n n en. De 
stortplaats was vroeger een moeras, wat 
bewijst dat de gronden ondoorlaatbaar zijn. 
Wij hebben proeven ged lastiek d~e 
afgébroken zal ,worden ltate,n 

Wa,t on i,nden we 
zaAk e gemeen- 
n ,!\eb s ui'el,ç 
g!?rén d'l!:t n,Jl.ff. ma,a,i: de be 

bij' de gemeetttebesturen. Ook 
zonder plastiel<zakken komen 

,u budget. Door groeer e of klei 
ner e zákken te verkopen kan ja natuur1ijk 
meer of minder belasting innen. 

l i 
\ 1- ' '\ 

1 

1 ~ 

DF: Hoe je het draait of keert. de stort 
P~~atrs hier raakt vol, anaere stortplaatsen 

erkt; men k~n toch niet blijven 
onaihankelifik van da ecologische 

t't'et1 dat de storrtpla,at11én toe- 
, voor ong_e;v,l!,.er 2i5 j,aar. Ah 
tpbau hebben we 'Meenae'1-RieH• 
zen. Er is wel protest geweest 

v den die vreesden dat het wate 
van hun putten ondrinkbaar zou worden. 
kontroke door volksgezondheid bleek d 
slechts 5 op 23 putten drinkbaar wa 
verden v66r er gestort we~d. Weg 
kontroleput boren. 
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a , eeI mate.riaal Ho 
decmoncage , tekeningen enzovoort) de ge 
scb i-eden i's , d'e hu-i d'i ge si rua.ti e , de moei 
lijkheden en de toekoms tmc,ge lijkhede.n van 
de buur t aangedu-i<J. 
De inbreng van de buvrtmen,sen z.ei f w'ai,c e 
no,rm: tiet beeldmaterlaa1 werd aane·enge- 

15 

" 

,i'et.. 
'k is deze tentoo,nsice,1- 

. pina~i•cbr-on veor and~1:e. 
ak t i v i t e i.ren , 

A~ 
1 ~~.Jr 

~.:;;.a, ~-: 
. t; 
! 

'~ 

,~t 

· ke1111iitee tegen beroepsverbo.d 

b,iRomt•n w.oi'i'h•n 
teg,l?·n he.t fl,c,.- 

'l' .cg 3-Ml , 3·200 
K 

l!I 

' 

~e 

0 u 
, 

8 



1 

HUISVUIL 
EEN GROND·STOF 

~-----------,11 
DAG DER Tl:llHSLOZEN1 TOESTANDEN ... 

wat i , : , , · ui'I ? 
tn onze w;u , • ,ge- 
l 008 g!)O ie t•ic, fYl1 , , 
dode muî.ze , . d1e p"l:a,sticzok 
d1ie het gemeen·te verpl i.cht te 
gebruiken. Daarb-ij• denken we er niet aan 
dat nfot alles ve_'l'tee'l't of dat sommige 
materia1e~ eigenlijk nog gebruikt kunnen 
worden. F.ven enkele cij,f__eFs op een rijtje: 
onze vuilniszak be.vat: 

- 13:t glas (niet verteerbaar) 
- 23:t papie'I' en ~arton (v.erteerbaar 

op lange tern),ij,n•) 
~O:t p ~a teerban,r) 

• 25~ .and 
H:ilerb.i,;i ~s d r,'l'<ffi hu isvu i I 
en d'e imdus,t !<,end . 
Door- het ver, ez,e aEvals,tof- 
fen scheppen belt waarvan 
meer d'an de èert. Hçt ver- 
kleinen van 1 &uisvuil in 
de l>reekwerf er probleem van 
de afval 9p maar ep een nieuw probleem; 
de berg plastic en gl,as die steeds maar 
aan~roeit. Bovendien-js plastic een licht 
materiaal dat ,ge.makke:J.ijk door de wi,nd 
wordt ,meegenomen. Hoezee'!' wij ook ons best 
doen om ons mi 1 L · .. k te houden., 
ove ra-l ac,heersvol tlsea/Ji,val ons, 

. . . •sin·~ - · 0, alterna 
tieven 
1. Wc zouden kunnen ze~en: geen verpak 
kingen meer in plasti~ of wegwerpglas. 
Er bestaat stevig ;pa,pier of karton en . 
1tlazen verpakking_'ln die meermaals gebruikt 
kunnen wor.den_. D~t gè'1dt ook voor de vuil 
niszakken. 
~ Het i k bewezen en de 
te'chn•i,sc 'bes taan om oude 
nia·te,,;,iall1 ,~•ken,, r,e rc- 
cÏc•h~11en ·tta-a,\,. C,1 as kan 
op,n,~euw 50 t o.t 80il 1t-1as- 
scherven kunnen ge t"u·l'.· ~ - "Worden vöö r gr.oen 
1!las en 57. voo r wä:t ~•las,. Glasscherven 
zijn dus goed voo.r b.i e'r-: en wijnflessen. 
Voor karton kan 80t oud papier opnieuw ge 
bruikt' worden. Als men kwaliteitspapier 
wenst, komt slechts 57. oud papier in_aan 
merking. ~oor het verbranden "an papLer· 
kan ook energie g-ewonnen worden. Ook de 
verbeand j ng van pl<as tÎ,è b,;enr.t energie 
voort., ma~r me voor ~if- 
~i,ge gasse>1, Ui kan ook op- 
11,i.ieuw ·1pJ.a s,aic 
3" 0m doe,tma ttig rïen maken 
va,n d·e,ze a:f"'a'lip reed:S Vl:rlt 
b i j het begin, bes:1on~en . 
worden. In Brus dt hu i.s.vui l 
reeds gescheiden opg ehaa.l.d . Dit wi L >.eg 
gen dat elk gezia aparte pakken maaki 
voor plastic, glas, ~apier en verteerbare 
afval en dat de verwerking ook apart 
gebeurL. Dit syst~em heeft belang:~jke 
vo_ordeJen: geen opsllaro>rob·Lemen 1b1] de be 
vo1lk~ng en sc:en e,xtrp.-kos.ten vctor, de g~ 
meente. 

ltan dat ea : · 
Leuven? 
Van de overheid hebben we nor. geen s rnppen 
gcmct'ktin die nicb~iog. lnllegendcel, op 
het ogcnbliy da!l e~ in de gemeenteraad 
sprake t.1as om de vu,i l ni aereae e s te verven- 
11:en, wc igerdc 1het "'ollege voor~7e,1l en ~an 
de oppositie om miUe1Jvniendel i j ke, pap Le 
ren zakken te gebruiken, lle aanvaarden. 
De mcerde,r'he i.d h-i e rn har·dnc~k ir. vost aan 
de p•I as c ! ceakken., 
!Jloc,h kQJ1wn <>•r and.ere :ri.lluJ,.den van de ad' 
vi,est'aden. ,J)e h:.uvcnse 
raad voor r-uimlle-1 i,:jke ordeninr, en l•l.\e!m1- 
lieu heeft een bl',oahuEc uitrci,,:,v<:n over 
"Huisvui 1, D.-zc b-rc>ch~:e Î!s te vcrkrij11cn 
bij de J.MR, Truliebercg 54 ce Kessc,1-1.o,. 
Ook de stedelijke Ge:änsraad werkt op.• lt 
ogcnblj~ aun een brochure. Voor mrrr en~ 
lichtinp.en kan men terecht biJ Rcne De Wel, 
Kric~.enber11wr~ Il te Kessel-Lo. In een. vt'l 
i;ndc bijdra11:e iaan we daar d i eper op In. 

H~bben de pQt•,s:, do radi\.e , ~,e ~el ev ~si(e 
i,;1!1Loe.d op het •bee•ld d.at ï:1-1,j hél>ben 11t1n 
ma-r r, iina l en ?· 
Di.t wa·s de vi,aag die 0'ikondc s't e Fde aan 
een panel ter p,elegenheid van a·e tweede 
daJl dor thui,slozcn or B j•anuari. ln het 
panel zaten cnerzijils Wl'tcnsehapsmenscn 
en anderzijds mensen uit =, ;,ra;•tij~: 
<"Cr -n:·~":i:itc,, een gevanp.enisdirekteur, 
en een [our-na l Ls t . 
VoJgcns Tony Peeters, crimina'l.OoJ.l '( iemand 
di:e het mLsdaodged't'ag be scudnae t ) heeft 
de vrij he i.dsbcnovi nJ;,de ge!langeniss traf 
een nep,ati'eve invloed op de kansen ven 
ee.n gev,an11enc om t'ccup, een ll J,aa-t's in d'Ei 
samcn.lc,,,dng in •t,e' nemen, Men ~aat it!manrl 
behandelen ün 'funktie van .he.t beeld da,t 
men van nèm heeft en niet -tol.r,ens wie hij 
in verke l ijkheid is. D'e mcdia, voona 1 de 
gescln:-avcn pers, spee1't d·aar.bij een rol 
door cc veel nadruk te leggen op gewelds 
èeliktcn. Waarschijolijk bedoelt hij daar 
mee dat andere misdrijve.n zoals fraude, 
belascin,:ontduiking, omkoper-ij, cor rup ti e 
weÎ:nir, aandacht kr i j gcn , llfj merkte daar 
bij op dat de misdaadrubriek een ~rote 
populariteit kent. Die leidt tot een p,roei 
endc bczori.;dheld bij het publiek en tot 
p,roeicmëlo al\AS·tiievoelen.s, "'a;t nadeJ.i.r. i~ 
voo,r het t'<>vos;onnemen va1;1, e#-gevàqitçncr\ 
in dè samenleving. 
Leo lagrou, )"IQme.enscliapsp,sych<l'l'ooR (içmand 
die de p,cdrap,inAen vnn groepen bestudeert) 
b,ehandelde op zijn beu·rt de opvattingl'n 
ëij de mensen over 11:eestesz-ie1<en.llij stelt 
vast dat het beeld dat leeft bij de mensen 
positiever is dan verwacht werd. !lij stelt 
eveneens vast dat hoe hoger de sociale 
klasse en het onderwijsni!le.au, hoe minder 
ns,gatie.f geoordeeld wordt over de geestes 
zieke. -Dit betekent echter 'î?Îc t, aldus 
Lagrou, dqt ~e I etterde mensen viuggcr, 
itemand zullen opnemen dan èen sociaal 
la-~1c rie bevo l,k ingswroep. l'i!.0'f ess:Pl' hajl,rou 
vin11t 'het ook oncscel'le,nil ,d)i,t <Ar· schoo,I 
meer nad-ru~ wordt p.,ele,1d op Clovis dan o~ 1 

l'at zich nu rondom 6.ns afspèi'!l t. 
l,)t, 1teva11p.,eni sdirektepr geeh toe dat de 
gevanr,c:nis a 1 s systeem remmend .i.s voor 
een ~edcropnamr in de samenleving. ~ij 
vindt echter ook dat het: beeld dat de me 
dia ophanr,.en ook een weers,J-ag heeft op 
de familie van de r,cvanp.,ene. 
Johaa S~a<>s, journalist bij de Ga>.et van 
Antwetcpen, voc )de dat men iie.t op hem r,c 
munt had. Als verslaggever- van ileass·isen 
zakcn prnbec:,rt hij de b,ek~agde, di,è toch 
van oa L>]e 'kanten klappen k't'i<j~t, tegemOl!'t 
tte treëlen. f,~11 nss istHi'zaaR is" ee:n pq- 
li\1'.i:ekc zaak. De pers ml)et ij,aa,, ve:,sJa,z 
van geven. Jemnnds yui,c was buiten haniten 
is een pijnlijke zoa~. D.e f•ite,n moeten 
,:_czegd worden. ,\ls journafi-st probeert 
hij dat zo juist mogelijk ~e do.en. 
Uit he~ debat cn,et het publiek, dat tal 
rijk opgekomen was, noteren we no1t dat 
de journalist ov~r de ,psychiater in een 
as·sisc.nzaak. een wcini~ lovend oordeel 
h(,eft. Psychiatrie heeft wei,nig ,iieuwswaar 
de. Er w,ord,t wc,i11lg over PS,rçhi:a"tr'ische 
pa•t·i,ënh'.,n r.csch-rc,,,,en, u'it .c.é,r,b<l,ett' !loor 
zi,~ n pri,var.y <?n omc,!•gt hi•è•r nqg. •.in·dll'i",e 
•liel1angen mcesp1!'>1 en, a Jcd,u_s l:leme.smoll:cker, 
psyéJi:i,q•tQr. 
!:,ui(, Bo.011e, v11n 1>e~s en communh:ati ewc-ten 

P~ •rpp<?n vorwije: d'c journal1st-ick oen vcr 
wacr~ng tu~R«n wat bnla!l,\~ri jt· en wat vcr 
koenbaar is. Wiily Kuypers die voorsteld~ 
de we:t~evin~ nun;tuandc pe-r-sccns.uur aan 
te passen, krucr. terecht te hQ:tel'l dat zulks 
niet kan met wctt<>n. Censuur kan eilke1 
aJ s het nadQc• 1 kan berokk.encn aan pcl'sonen 
(dçont.olo;:lsche redenen). 4,n ;.>én demok,ra 
tiç moeit irform,11ti.c i;eg(lven wo:r,den, 
'Vc11t slot mcrk,t,c Laiirou >10"- op dM bij vrr 
s I llg:.;cv,i nr, t>,n bi J IJ'l't>l'dMor111Ini, .voe~n 1 da 
ia-io1l,0A,i'i! .,i.nvlot•d nheefcnt'. f)lie id<?<ilo 
iüe bc:11;111lt <>ui~ W:t~ op scbou1 al d'an n,L<•t 
ma,g ,:e·z<>nd word·iin. J•uist infll>'tö\atlc komt 
daarbij op de nw~cd~ plaats. 
Wie '"'n uiti:.ebruid vcr~lar. wenst over di~ 
paneel~c-sprck, kon daarvoor terecht bij 
Oikondc,Ruc-l1•n11v,•sr 117, JOJO Ueverlc,•, 
u.J. olli:~'%13 
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Het ellendig sneeuwen zet n- 
hoop gedreven lcuvense mensen a tot de 
gekste dingen. Hier is een dame die doet 
alsof ze een auto is om van he~ sneeuw- 
.· · t1c maken. 

,.ers 
en 

i zin vastge ~ wa.e ,t a ' 
1 geefs op verlossing. 'Een goed- 
hal'tiJ: Jid van het OCMW b~eng;t in eea grote 
zak levensmiddelen aan. 

· euwwec r primeren mat.er,i_e ,e 
dokter van h fa~l- 

G z,i ii pa t•iê~.t I' de 
' oln ,v\)ilt · y,d,.j 

ok<ti..erss " Foei t 

De zware sneeui.rval die ook 
maakte bet onmogelijk voor 
op het fietspad te rijden? Deze autOIIIObi 
l,ist most dan ook zij nuto op het fiets~ 
achteT<laten. 
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inè~rit met ·t stuc 
1!e"\SU, J'l,'i.j l,épai>-r.d. 

et artl,ke1l 'inci,dent met 
k tocli vei enke·lle b.edenk•in- 

n w,i-1 •~k geen ,poLemi:ek 
e'l omtre•nt uw1 'dij lep'aard- 

i,ei,S:chè be'd,enk~ngen g'ee.ft 
zou het nu'hig zijn d·at 

ek oók de inhoud van de be 
z'ou kennen, Blijkbaar is 
voor de lezers van het Dij 

hen wordt verondersteld dat 
a.±enstntje krijgen en daarbij 

n . - n,. 
Op bazis van een ovei:wegen·d 'fe itenar 

~kel • wordt de jeugdc!ienst 'vrevel ten 
overst.aan van ••. ' . . . '·meer dan e'Cge.tmis 
..• ' in de schoenen geschoven; echter zon 
der ·een dirèkt kon takt gehad t'e hebben 
~t de jeugdd,ienst. Blijkbaar is dit een 
joernalisti'ek.è vrijheia. 

- 3. Gok liet: bureau van de leuvense jeugd 
~aad was uitgenodigd voor een gesprek met 
de i:sraeliëz,s. Wanneer d.i r niet doorgaat 
omwille van 'het incident met 'c stuc', 
is zulk een artike<l niet (alleen)- vrij 
h'e,id van de lezer - 'een u i e spuvè r van zijn 
gil• dócli- ook info,rmatie naar de jeugdraad 
toe. 

n artikel overgenomen werd door 
an Antwer,pen, heb ik zelf ook pas 

de verschijning. •Doch dat de 
tl he,t Dij le'paard wel uitgebreide 
inwint bij 't s cue, doch nÎ:eit 
8diens,t is aanwrijven aan de 

wel kan door de 

uc 
e eeni,t~ 

•n 't stuc gö- 

r ontbiieekt hef de red·akti!e 
ara toch wel enige realis·d- 

. e n, Rondhè Ld i ng in· 't s.tuc met bege- 
leci:ding aao:r de j eugdd.i ens t ' : buiten het 
tcónen v.an ae ve11schil1end-e lokalen, is de 
1>e111t·ing en voor al de gt,oe:i, en bedoeling 
van 't sruc mij v,rij onbekende en ook 
mijn kollega .... 
&. Als a&onnee van het Dijlepaard1 verwonder 
ik mij erover dat aan zulk een voorval 
een tamelijk uitg~bretd artikelttje(met 
t-eltening) kan gewijd "orden. Doch de j cur.d 
-x,aa<lwerking en het nreven naar een dc- 
11dijk jeugdbeleid zijn b l Lj kbaar ondcr 
lileEpen die Ln het verleden zeer stief 
moederlijk benaderd zijn. Misschien kan dit 
roch ook vel interessante zijn voor de 
leuvense &evolking. OJ passen ~ulke on 
der.verpen niet in 'het ideologische plat 
foQi van het Dij Je.paard '? 
Voor mezelf en voor de jeU'gdd i.enst bescbou 
ven we deze 'zaak' als gesloten en hopen 
in d:e- t'O'ekomst op ee positieve samt•nwer 
king met 't stuc. 
Àt:vast veel wint.ei;sp groeten .•• 1-n eon 
:vra:a,g ·om dit artikel integraal Le 1publil-eren. 

Rolana Verbeek 
Wil11ele 

Aangeaien u· 'dese a.,aqk' met_ het .~tuc ais 
gos io,te1.1 IJi l.t b~schoutium !1,aan r.n.J er ook; 
niet ve?'il.w op in. 
Naar aangezien u euenoens hoop.top· oo~, 
post:tieve samert2Jevking m,,t, •t stuc, wi.,len 
tJ6 toch hot volgende k!Ji,j-t .Het: VPrbaas L 
o,ia dat u reods in sen aant-!ll ."'~~ra wm 
i:et 'jeugctdianotert:je, èe aktim.t.inten var 
• c stuc nie't meer ?pr.e,imt., • 
• c St,ua lu;e ft niet- ati.oen e".n boe iende 
teater- e>t :nu:;iakp1-ogt"a1m1a t1,.,, =r ae 
geven bovendien ook noa een reclcs ~ursus 
i>en die toch ook voor h-:~ Zeuve~s Jeug~- 
1./el'k de moei.til kunnen Zt.Jn, (klei.beIJerhng, 
neofdrtlk, handig in huis, .. ) 
We verheugen e11 ons atl.ee~ ~ar over dat 
het stuc niet enkel te_r.neMi 1.s ~oor .8.~u 
denten 811 liopen dan oo~ dat de ,Jeug<U:1,1.enct 
ni11 t Langer "18l:ll' deze m{cormat.i.e aan de 
jeugdvewmi;gingen zal onthouden. _'l'_ot slot 
wiUen 1,}S nog opmerken _dat het _D1-_J~epa_ard 
r:,1 het verleden versch;z._7.Zende 1,,:itu:,,tieven 
van pZaatseUjke je~gqgi'Oep'1n heeft ~es,pi•o 
ken. We Ji4dden het indercfaad·~g _noo1;t 
ui.tdrukkel ijk oveI' het ieuvense Je.'1Pábe_ 
L@id. $.uggesties in dat .vetlband ZèJn dan 
ook al/teen; maai, •wel1kom. 

dienstbetoon 

In uw inl:.ervie\!w stelt E.-ÇHjsae-i!'s tè•recht 
dat ~r bi,j dit zogj?naamd diè'os•tbetoon 
gaat ofwel om koFi'uptie of~e~ om zaken 
waar men r echc op heef r en die men dus ook 
zonder dit dienstbetoon moet kunnen beko 
men. We zouden er kunnen aan toevoegen 
dat het ·•o~~ gaat om zuivere vol~sverlak 
ker ij : d·e bul pzoekende word 1: b lijgem:askt 
met een dooie mus en stelt achteraf vas: 
dat de bdoofde tus senkoms t van de poli 
tieker er niet: geweest i s , of geen re,sul 
taat opleverde of ge"oon overbodig was . 

De f-raktievoorzitter van de grootste par 
t_ij in Vlaanderen veuelde oul.angs in een 
intervieuw dat men 'om te weten wat een 
pensioen is een weduwe moet hebben zien 
huilen in zijn dienstbetoon'. 
Schande voor, deze partij, deze frakt:ie en 
haar voorzitter dat een weduwe moet gaan 
huilen op het zogenaamde drensthetoon van 
een politieker om haar reehtmatig pensioen 
C'e kunnen bekoteen, De politici zouden be 
ter hun energie besteden aan het aanpassen 
en vereenvoudigen van alle reglementeringen, 
aan het ve:rmensel · · - · istra- 
tie en aa 'ke 
diensten ge- 
Hj'ki? "188 on- 
der d.,tt e t 
van vakbo' legd· 
"orden. JJ 
acmw omda1 - 

. 
h - t. 
g ' 
z .' 
e P 
h n hun 
lo odig dienst- 
be to .. 

J.V. Kessel-lo. 

vansina en het kindje jezu:s 
Om de stad ûeuven een'za1ige' kerstsieer 
te geven, had burgemeester V~nsina een 
ke,rnstal en bijbehoriglreden laten p'l·aat 
sen op de oude markt. 
Bepaalde, personen waren daar niet z'o g"e 
lukkig mee. Om hun ontevr-edenheia Le l a t.cn 
bi ijken bes(,oten ze. •het kinJlje Jezus te 
k idnnppcn. 
Op kerstavond hinr, er ee.n btde! op de s•ta•l 
dat ;r,e 1 Leve,r oen p_aar, parReerplaatscn 
!ll<•cr hadden clan die re li,g>i eusa nymoolcn. 
1 n de b,ri er werd me•t !l<P~lln woo ad &-t!•re,pl 
o( het kLndjc nl dan niet aan de vader vn 
moeder zou wo,rd,m t,<._'1,'1tr,bozorgd. 

10, 

a deze feiten besloot but 
Oric wekenV;n:ina in te grijpen, l)é poUti_a 
ge~eescer b 1 de kaffees op de oude 
kncg hetd .nevdecrd'ag 11 j,anuari, 12jan, en markt op ·o · . 
zatetdag 13 jan. te ontruimen: de 
Dit ruikt heel sterk naar racisme vdan 

t ~ te"'en de Jongeren van e ou- burgemecs e, ~ . • 1 1 t 
de markt. Het heeft m1sach1e~ we veed e 
maken met het tei.t dac dei:e Joz:igerhenbboor- 

ndere politieke mening e en gaans oen 8 l · 
dan hijzelf en bekend staan a s progres- 
s~ef en 3lternotief. 
J. De burgemeester wil met de~e maatregel 
de schuldinen met de onschuld1gen straf- 
fen. Een nieuw strafsysteem? .. 
, 0 maatregel is ongrondwetteliJk. De -· eze 1 h burgemeester I iet de kuffees van.! ec ts 
één plein stuiu,n. Al Ie belgen z1Jn toch 
gel ijk voor de wet ? Maar nee, de burgemees 
ter "iet "aar de schuldigen za~en, en vond 
een verder onderzoek naar de kidnappers 
niet nodig. 
3. lleel deze affaire is wee~ c~n.ver~otg 
van de reeks plagerijen en ~nc1m1d~~1es 
van de po'! itic op de oude !1101'.'kt. ·B,1~voor 
bee ld zonder reden ,f Letsen en brom.f 1et,sen 
wcgha I en op de oude ma~kt en zo ~aar éen 
,loods in ,Heverlee b•rengen. 

Het o,nc,ru:i.men van d·c ka.ffee,s is te4kens 
gemocdel i 3ik ver.'lopcn,, met vecil gesc,herts 
rus-s'en po'l,Hi,_e en ki-anten. ·Maa,r' ·ti<>e.n de 
nach;t ,Vll•n zo,te,rd'ag op ,zondag d'e fPOl Lt•ie . 
de kinffoees voo11 de d·e-i:,de keèl' kwam ont,i,u1;me!l,., 
"'llrè! het sommifgc meflscn t,och te bar. ~r, 
zijn to'en a'an b,eide djde:n1 g,ewondcn ge.vaHeil. 

A.V. 

* groenstraat 
/ve ontvingen Ben brief van Zpzer A.Barette 
met een gedetailZeBrde uitleg over de vev 
keerssignalisatiè in de groBn.s'traat.We ont 
houden :l de koden!<flt1Wl'S ,m t•erk.:rerstekens "ln 
meer gespBcialiseerde uitZeg.HopeliJ'k 
vindt U dit niet e:r,g. 

Geachte He ren ( van het Leuvens co I lege 
van gemeentebestuur-) 

Mag ik zo vrij HJn \J te he'rinnerell aan 
mijn brief van 19/4/78, betreffende 
signalisatietoescandèn in de r,roens~raar 
te Heverlee. Hierop ontving i.k van U Nee 
brie"en (?), bieden ,me,t ongeve,er d,ezelfde 
inhoud. 
Onder;t,ussen is tic markednr. in de BHjde 
Lnkomst-st,raat reeds aan11epast, wat mij ver 
heugt,, doch U verp,i,s t zich ·met d.e toes,c,ag<I 
in de groe.ns t ,;011 c. De ze was ni•et ve,r.and'èl!d 
tot voo.r ,enke l,e daj\t-n, a 1 hoe'w,el U sc:'hdj,f\t 
dat de aanpa-ssi1ng r:eeds ge)>eurd was. 
Waa•rsch,ijnti jk was U si,ech,t î,ng!''l'i:c•h,t. iNQg, 
maar e,nkel,e' d11g~n ,e Leden h,!!,efl gem,een,te 
pe,r§o,neel vers.chi Hende treke,ns, ('0-9; c I J.~ 
l<,orifen ye,rn,iieuwe·n. A'llsç,ok z1i j n er bi' ;Ï'kome13~ 
èl·e tel<en·s gepl•aa.ts.c. l1-ie,r.ove11 "o.u ik het 
nu !lebben en U me'! den da,t ilersch,il lc.nd·e 
van ilcze ~ekcns verkell•rd î,,ngep·lant zijn. 
1. Verkeerde oi,s te 11 ing van de hor.den 
éénr.,i:ch t i ngRv,e-t•kc.er. De automob il i.Stt!n die 
uit een z4j,strnn~ koll\en, voor w·ie d,e tekens 
bedoeld zijn, kugnen de~c tekens niet tij 
dig zien. lliit tekun moet 091< aangevuld 
wor.den met de ver,meJiding "u,i tgezonderd 
fietsen cm br.omf ietsen". Tekens I i•nks en 
rechvs van de u,raot zi:in overbodig. 
2. •n he~ begin van de groenstrsa~ staar 
e·en verbod voor voertuigen hog,er dan 3,20 
meter,. Er is geen enkel•e reden om het 11e-r 
bod op te leggen vanaf het be&in van de 
str.aat daar de spoorwegbrug 500 m verder 
is. ~n~r v~M•tui~<'n die langs de parkdreef 
0111lcid1n vinden 1s h'-'t bord :i:inloos. 
3. Het vo rbods teken vnoi, t icntonners ( en 
meer~ op hl.'t kruispunt Naamse steenweg en 
Croenstraat Ie ni1-t regelmatig en gelat 
slechts von~ 6ën riehting. 
f.veneena h~b ik vaatgeatLld dut de fietspa 
den zoals_:i:e zijn gemarkeerd op de ring 
op verschlllende plnatsèn geen fietspad 
ziJn, E~n fietser mag op deze plaatlJC!n niet 
op het hedocldl.' fietspad rijden: 
1) omdat het niet gemarkeerd la vol,g•n• an, 
7~ van het verk1u,rsregl<>ment, (twee evenwij• 
d1i:1e wlt11• 11mtcrhroknn strr,iwn) 
01' de betrokken l"l._ntst>n is sle~hu ffn 
ond<•rbroken s,1 ree11 ,•n 4én vol Ic, l ljn - 
troklrnn. ge 



Is hot jou ook d opgevai.len dat er eige1;-: 
lijk verschillende ~oort~n 1Je{ler.aanleg z~Jn 
in Leuven: de bo.cht~ge nnddeleeuwse s-traten 
ontl.likkeid tussen het: centrum en ik 'paar. 
ten•, de rel'ht op recht gei>_ûrnde w~en wa1-s 
de Bonilgenoteniaan, de /,fárf;a T.heresuwtraat 
en de D"Lijde Inkomststraat uvt de 19 de eeUlu 
en dan in onze eeulJ àe (nu -Peeds onnodige) 
invaisweg. 
E:Zke samenletn'.ng /îeefE bi.i31cbaav zijn eiqen 
soort wegën, wat nog eens bemjst dat de 
ruimteUjke ordening' een afspiegeiing is 
van de m4atscnappe Zijke vèrhauifin.U~':: . 
Zo deden de rev}l~e s,tJ>at;en hun 'bhJde -z.n 
komst' "in Eeuven ti.f.drms• de 1·9 -de eeuw, tij 
dens de opkomst van de iriilus't[r,i;e met de 
s to0Jm1aah-ine, d5 ti·ein en het 1,ipefla l'f;sme. 

van een 
c"Q de 
' te 
j[ke 
a,r en 
g &/! 
n<!•p F •l j ~ 
dt·t is 

d'e 1 !ès vcor 
het met een op- 
lage van 8 

v. . . · _ ,en strcaten 

De direkt.e a;inleiding van de statiestr~at 
is natuurlijk <Ie ~laoning van het stat~on 
maar het W'as ODK de gelegenheid om een plan 
voor de veg,enu•i.tbreidi ng voor gans Leuven 
te laten tekenen. 
Hiermee verd 'stadsarchit.ekt' taenen belast. 
Die had in 1838 al zijn sporen verdiend ~re 
ïfe plannen van de t'ijsch~~J straat r11. pi om , 
Dit was a~ e:cl's~e de1'geJ1Jltt' pl:rnmnt1g" 
aanpal: van r-r-n ,;traat in l.•·· , • 
De gi;ote princip-es """ de pi ann.-~ "''." 1.n.•ncn 
waroo het damb1>rd-vntro1rn en p l e i nt j cs op ire 
s•clmat:i~i., afstand. 7.o werd op (Ic, pl11ans van 
de huidÎgC! JusLus LipfiiuHlilcin c-cn gron~ 
p·tejn r,epland wnaror zei; strau,n '!' ~kvomen. 
De staties.traaf Liep echt er rwg n i e t donr tot 
û, het s·tad-sc-eoHum. 

Dez:e stadsuitbrci,dingc.n waren hoofzaketijk r 
bedoeld voor de burgerij. liet is dan ook niet 
toevallig dar er naar vobrbeeld van uitbrei 
dingen in andere steden (Parijs, Brussel) · 
juist zulke rechte lanen en regelmatige plei 
nen gekozen werden. Dit gevoel voor orde 
past uitstekend bij die liberale maatschappij. 
Zo werd een wes die door de toen reeds enke 
le jaren bestaand mussenstraat gepland was, 
door het college niet uitgevoerd omdat een 
weg door deze buurt afstotend zou werken op 
de bouw van woningen voor de hogere stand'en. 

van gangen en straten 

De tc,15ens te,t l i1ng van de, gangen .Lo dit geb.i,ea 
zoah de mus·sens·tra·at, de LO- en Matthilde. 
gang met de s·tadsuit'bre,idi.ng van de hogeci.e 
standen i,s dus gtoot. 

"<De ,mussenscraa-b ,b:ijyoorbe-e,ld onts,tona. Ln 
de óareo 1830-1838 toen i\.Peet~rs,ikoe~ne,r 
té rl,;euven een 81'.'00.t aan'talJ. ,woningen ,1,:1,et. 
bouvcn. De bebouwing Ln de Lo,gang en de 
MarhH•d·egang gebeurde door een andér!! 
huisjesmelkier, de heer Delvaux die er 47 
huizen li,et bouwen omstr,eeks 1·830. 

Het ,ontstaan van deze woningb.ouw hacl te 
maken met de ' trek naan de stad' .,, d•ie op 
zijn beurt een gevolg was van een verande 
rLng in de economie. Zo vas er te Leuven 
een sterke expansie van de 'vaedil\llsnijver 
heid' (de broui.erijen)en de metaalnirlverheid. 
Deze bevolkingstoe.loop naai! de stad vas 
gunstig voor het ontstaan van spekulatie 
in de '10ningbouw. Op ellkel'e j,aren tijd kon 
men het geld d'at voor de b.ouw ,nè_ilig was, 
er terug u,it halen.N<!dien v~xeen d,e huurin 
komsten zuiver winst (opgele1! ,te heblien h'et 
nu niet over ametinckx.). 
D-it soor r woningbó.uv za,l Laaer ui.tgl'oéieo 
tot wat ve nu 'soc~a!e woningboyv' noemen. 
Het id,ee w.as a lles-zi,ns• gegr,9eid om voor 
andere, mensen in groep te bouwen ona•fhan 
ké.l iij k van een stad:s~ of dol!,psker,n. 

tie stafieslraatl ~e~lengd 

De ver! ' stati,est,raat (,vana,f 
de jan · • ilens t,r,aa t 
in 1864 in rJ,8'71 
gebeurd tand van 
de bouw · ddel om 
arbeide . cha.f.fen. 
Voor de ~erd een nieuw 
soor-c o Niet al leen 
de weg , elen erlangs. 
Zo kon zelf de. gronden verko- 
pen en e meet:waar e in eigen kas krijgen. 
Er werd ze1-fs v e e'I belang, aan gehecht dat 
de nieuwe opening van de grote markt niet 
storend zou werKen op het historisch ka 
rakter van het plein. Van toen ook dateren 
de -plannen voor het tafelrond (nu de natio 
nale b"t!,k) om een soort schermgebouv te vor 
men aan ~ie kant van de mal'kt. 

Als je alles zo '1.chter,af bekijkt is die pe 
riode van ontzettend belang voor het uit 
.zicht van de. stad zoa ls ze nu is en oog 
steeds evolueert. Bekijk maar eens het 
nieu.,e gebouw van de bank BR ••• Knappe ar- 
ch i t ek-tuur vooral omdat het laat zfen hoe 
be,bngrijk het is voor grote geldhebbende 
b eïl.a • eg te eonen hoe machtig en rij!< 

prol:ili,eem 
tsomend 1fa ren 
krij,~en,, 
de ~ndustriië'le 

:Bi! : 
"!la : " L°êuMe.n e__en s,tad ale giioe~,t .• 11 
S,!I, y Leuv,._en 2®0 
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6 febl'uati : 9. 30 tot 12 uur 
s;ta!lt nieuwe kursus 'vr~.uwen onaerzo.eken 
hun .5,it,uati.e' ; 4 voot:111-iddagen : 6, 13, 20 
en 27 IebJl:'uari. Jm•Hchtingen. Eilcker-i:k, 
Mijde In~o,ms•ts,t.uaat, 115, 3000 Leuve,n, 
te,l 2J 96 92 
(1 ,feb,r.uar•k : 1·4 t,ot h6 
start kursus, 1v,ro.uwen 
4 n<1mlddaRen : 6, 12, . 
lnlichtinr,en ElcRer-ik ( 
6 februari : Vrouwen nemen vorming, in ei 
gen hand. Inlichtingen Stichting Lodewijk 
de Raet, tel 02/ 2418833 
7 februari•: 'Vochtigheid' door het plas 
tisch toneel vaq katholieke universiteit 
van Lublin te 20 uur in 't Stuc. 
8 februari : dienst s~eelruimte te 20u op 
Sokelo, Diestsestraat, 303, Leuven 
9 febr.uari : Café chantant met 'He-in van 
aer Graag Trio' (boogie~oogie) in de bar 
van 't stuc. 
11 februad : dopperskom,itee van 10-ISuur., 
1.il de llltJde !<nkoll\sestraat, 115, Leuven • 
1•3 feb,uari : "Ma,ndab.i', sene'gaàlse fil1D, 
aàiht. vesalius Van Eve'}_sllraat,,: org,, 'De 
~ndere FiQm, om 20;30 en 22.30 uur, 
15 februari : start kursus : yot'llling voor 
vrouwen ; inlichtingen lnterledium, Me 
che Iees e ras cn 134, Leuven, tel 29 24 8,1. 
19 febr_uari : "Wie is bang voor VSO " 
om 20u, vlaamse leergangei,, lloekhande l 
straat, 9 ,Leuven. 

start kursus ouderparticipa 
tie, Intermedium, zie hoger. 
20 februari : De specificiteit van het 
katoliek ondet"lolijs, 20 u Vlaamse leerg, 

Wijkjeugdraad Kessel-to, 
20u in Grams, Lindestraat, Kessel-lo. 

"Caddo", Senegalese film, 
Aud,. Vesalius, Van Evenstraat,. 
~I f.ebruari : P,rojekt,onderwiis , vat doe 
j'e er,mee? te 20 uur 'Vlaams,e Leeri,:angen. 

•.:r Komitce abortus uit he.t 
stra'frécht, BHjde Isi1koms,tstraari, 115. 
:Z2 februari agr,reg11de :, ople,ià'.ieng in 
dè pra1<c1j k ; te 20 u f.ak , Wi:j-sbegeerte 
en i.e•t-tere,n. 

Meester Freinet in Vlaanderen 
20• uur,, Vlaamse leergangen. 
26 februari: eerste vergadering rond het 
oprichten van een werk~roep Grafiek om 
20u. in F.lcker-ik. 
28 februari: Gezondheidsraad: Macbts 
groepen in de gezondheidszorg. Inl. Or 
Sèhillemans, huisarts, te 20 u, Bl~jde 
lnkomststraat, 115, Leuven 
van 5 tot. 16 maart :Tencoonste.llinJ? duitse 
politieke af.fiches van Klaus Staeck in het 
ka,ffee van E Jeker-ik. 
8 maa,rit : start kürsus 
mi,ng voor ,vrouwen'' ; 8 voer-mid8agen van 
9 ,.30 ~ot 1 2' uue . l:n.U:ebrt,Lnge11 

;-,,.:-cc'-,.-n : ViHde teabe,rweekend van 'l'hes·pi- 
n s1tads·se'houwbutg. 

J7 maa,r,t : Voe t.padanakt i het 
kor'tenpad; geoi::gani zeeed .p 
platte-Jo en plaatselijk 
van Don Bos co. 

chirojongens blauwput bestaan 35 jaar 

Programma : 
Vrijdag 23 februari : opt~eden van zang-en 
liedekensgroep •o~ Snaar' in zanl 'De Kring' 
J.Pierrestraat, 74, Kessel-lo. 
Zaterdag 24 febr,uari : 
13.JOu grootse papierslag 
J9.30u avondfees·t voor de ch i ro l.cden , 

oudleiding en ouders 
25 febt'uad : 

eucharist.i.e,riering in de pa-11ochie~ 
ke,r~ 
daarna miil'dagmaal voor de le.den 

J 1,. 30u ope ndeuf in de chi r ojongensheere n 
met o.a .• vo_errally, vlooienmarkt,, 
ambachten, chirospelen, volks 
dans, tinunernamiddar,, poppenkast, 
film, to~bola, optreden muziek 
kapel, ... 

20.00u : slot met leden en oud-leiding. 
vat van de proost in zaal 'De Kring 

Inlichtingen: Mark Hel!inckx, Distsestr. 
317, 3000 Leuven; tel 22 50 98. 

de voedselmachien 
moet broodnodig 
L. • ' nerzsen : 

WERl~GROEP NAAR EEN NlEU\•E LEVENSST lJL. 

Deze ,-·erkgroep werkt momenteel rond "11e 
zonde en .rechtvaardige voed inR''. 
We willen ons verzecten tegen de grote 
winst in de voedingsindustrie, het wegha 
len ven levensnoodzakelijke grondst:offen 
uit de derde wereld, be<Jaar-en kleurstof 
fen in onze voeding, 'dure en verloren ver 
pakking ... door ons te informeren, zelf 
gezónde en rec:h tv aard i'i:e produkten te 
eten, prikakties te voeren. 
fle.~ is de bedoel in~ om daaenn ook andc r e 
onderwerpen zoals won-en, ~ezondh,ddszori.t, 
ener g l e en l·eC:fm.i li·eu, v,erkeer, cnzoNoort 
aan te vat een. 
1qa t kunnen we Je aanbi:ed.-n ? 
Een knappe affiche "de voedsetmqchicn 
moet b r oodnod i g herzien" (10 frank/stuk) 
en een zesdelig s•tripver.haal ( formàat 60/ 
80 cm) over het levens-en, ster.vensvcrhaa 1 
van Be.1 l'e , de koe - om te k1euren en daar 
na als wandversiering in het jeugdlokaal 
of de school op te hangen. 
Wat kan jij ons aanbieden? Je medewerking. 
•lnnden en een brein om samen met de ande re 
l ed an van de werkgroep c.e werken aan een 
nieuwe levensstijl. 
Kom eens langs ! 
Kontaktadrcs : Ueil>er'r,, Kapellekeswe.g, 2, 
szoe Ke s-sel+Lo , tel 2!i 73 7•6. 

open stallleur ve~wlg 

2) het zijn hier dus gelijkgrondse bennen. 
Daar we ons binnen de bebomide kom bevinden 
mag een fietser hd e r ~ op djden. 
3) er staat geen vcrkeersbprd 07 
~lhoewel dit gedeelte staatsdomein is en 
dat de markeringen aangelegd zijn volg~ns 
de onderrichtingen van de o.mzeodbrire,f van 
cle ve,r.kee,r,s,techniscbe d~enst, neeme d'i.t niet 
weg dat ·het s•Mds·bes ouur Ren wiJ zen op ~e-r 
kee~de s•~gnali sa ti,e binnen haa.r gi;:ondgeb~e-d. 
wat za,1 d'e goliHe of de riJrkswaoht doen 
a·Jrs een 'fie,t·se,17 niet op het " betre.fîe,:id''' 
.vie:ts..pad djdt. Wnt indien ,C?T een ol\g.eva,l 
gebeur t, &!?woon I ijk za I de ro,c~tsp~aak 
vast st,ellen dat het bes,tuur hu ar .n geb·re 
ke is gebleven, Waarom wachten tot het zo 
ver is? Hier moet het gemeentebestuur haar 
vur anrvoor-de l i jkhe id nemen tegenover d e 
weggebruikers. 
Geacht co1lege, ik hoop U met deze inlich 
ti,:igen van dienst te zijn en vermoed 
dar aan deze toestanden snel veranderingen 
l!-omt. Het gaa r niet op dat de burger de 
fouten van het l:5estuur moet ve rbct e ren, 
zeker niet als hrt frekwentc en flagrante 
fout.co zijn, als .,.ij ccge n een vcrk ec r s ce> 
gel zo.n<l,i.gen krijgen .,.ij een se r i.euze boÁe 
te, al.Lecn het bestuur. nnat vrij u'i t . 
Weet d-a-t ik d,eze brief nog veel langer 
kan make:!' met een lijst van fouten en z.elfs 
gcvaa r l ijke verkeerssituaties in Leuvers, 
Ik zal mij in dé toekomst voor dcrgel Ïj,ke 
zaken n i-er meë r rot U r i ch r e n maar, via d~ 
pers, de andere burgers mee l a t en l.icbcn, 
Een stad als Leuven ma_ z i e h .;p vc rkec r- 
cvcnn i sch gebied u i e t .1m;1 c cur i s t i sch voor+ 
do~o, maar moet blijk gev~n van ~~n pro 
Iessloncle aanpak. 

l!oogac-h tend, 
A.Bar.ette 
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