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De verenigde Dijlepaarden hebben be 
s'l.ot.:n ,m in deee kofommen harde en 
duid, Zijke ·ta,û. te apreken. Ons stand 
pw • i ,. aan geen enkel. part;ij-pol ~ tiek 
pror,ramna qebonden, hGt: is ook geen 
ava.ngeiie. . . . 
Onee enige Leidraad ~a wat we reede 
in ons eeveëe nu,,unor• sohreven: ws 
in.l Len een ande1•e $ tad, een Groot- 
Ei!li:J(n:, 'leefbaar voor- de öewonei•s, 

die ::r 1 f ove~ h1a: UJekcms'& moe-ten 
kun,.,m ;,,eedenken an -besl-iesen, e.m 
zelf-brheTende stad en maatschappij 
dus. 
Iedei•e nanslag op uerworven, demokra 
tis,e1ua vechten zi,Z.Z.en we bestrijden, 
ieder" beknotting van inspraalor.oge 
~ijkheden -.egengaan. E'L1< initiatief 

1, vw ,1. btc,•ger- dich'1;er· bij het èe!e1-a 
te bi•,mgen wi Zl.en we aar'JT.Oedigen. 

Aan deze stenen wiZ'len we Jte-t cptre 
den van onze poiitiekers toetsen. En 
dan moet: ons eenet: d« wreven van het 
hart ... 
Op da 9emeenteraad, die we sedert 
ons ontst:aan gevo'Lgd hebben, r:ijn er 
een reeke voor>vaii,m t:waar op de maae 
b'l1:jwm liggen. 

tiet: hel:e jaar '77 dooi• werden aemeen= 
te1~ad na gemeenternad alZerha~den 
be'lastingen ingevoerd of aangepast, 
zonder' dat etr ooit echte diskussie 
was ove.i• het nut of de noodzaak er-van. 
Voor de huisv,-1iZophaiing, we1,den vanaf 
1/1/78 de ve'Y!/Ûiahte pta1Itiekzakkrm 
ingevo,nid eeqen het advies van de mi 
lieuraad, r,ezins- en bejaardenroad 
in. over die adviesroden valt trouwens 
nog 44n en an.der te verteU.en. Sorrmige 
=•en een jaar na de fusies nog niet 
bideengekomèn. Anders bèstaqn 1i.>eZ, maa:v 
krijg0.n de centen niet, die noc,htans 
in de beg11oting ingeschrèven- stonden. 
Hun voo!"naamat.e reden van bestaan - 
namel.i ik: advies geven bi.ijkt ook al 
geen dagelijks werk te aijn. Van 
inspraak gesproken ... 

Maai• er> is. nog meero ver-ontr>ustènds. 
Op da geme.entexoaad van ,januari ''18 
trekt het schepenkol.lege een a~ntaZ 
bevoegdheden van de gemeenteraad 
naar aiah. De g~eenteraa.isleden van 
de moorde1•heid l~en Dioh hiel'bij 
nee1• for. 3). Di..t waaroeahijn7,ijk in 
-toepassing van de CVP-leuze: "De 
hondsn blaffen, maai, de /<aravaan tl'okt 
voor•bi;J ''. 
Een konbrakt: van 30 miZjoen vool' het 
opetel.l.en van het: stmk-tuut.>pl.an (het 
bel.eidedokumerä 9~ liet v'lak van de 

M.!itlltaiijke 01•dening voo1• de komende 
10 [aa») komt amper op da gemeente 
ro.a<i. DfJ twerksteZt.ing van meer dan 
200 w11r•kZozen in het: kader, van het 
pfon Spitaals bU.jkt ook nàg niet 
'bslangroi;Jk genoeg om dit op de gemeen 
teraad ter sprake to b1•engen . 
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De. de.batte.n ove.r de beg-roting '7'8 werden 
over 3 ge.meenteraden ges.pre.id. ( Wat een 
':tfegroting is kan je lezen op de- rechter 
bladzijde. ) 
Liber~ (BSP) gaf het sta:-tschot doax<ár 
zijn beklag over te maken dat WEER een 
aantal dokume.nten in de dossiers ontbra 
ken. 
Vande_putte (CVl'), schepen van f' ·· 
zei i-n zijn vo.o.rwoordj e dat er 
een verlies van om en bij de 
is. Hij belo·oJide in '79 een n 
vcornaamsue doel/stte·l1ingen e 
te -voegen bij de begro · 
zij'n e.r lil.04 peii-soneè 
Zijn bes!.u,it : "Er kun 
'leidsopties w de ll,eg 
l mil:io.en voor -de eks 
Van Zeebroeck (1BSP) v 
het mogelijk is da:t êé 
( Gazet van Antwerpen~ 
informatie. kreeg, én ee 
de begroting, waarover 
niet beschikten. Later 
den de andere kranten een p 
sturen naar het kolle.ge. van b 
en schepenen. 

Algemeen bestuur : te onthouden va~t dat 
er een giäs lcomt om alle diensten terug 
te vinden. 

Verke.er : Van Sina gaf uitleg bij het 
81:I'ÛktuuJCplan : "Bij be t s t ruküuuep l-an 
komt naast de politiek 
groep een open be.gele•i 

in by,. de Milie.ut'a 
,ic-h aan het se~uk e 
·ess'e.11en. - 

•at 
0 

V. S. ': "Neen, de opties worden immers niet 
geD01Den :Ln de stuu1:~oep, maar Z-è woi:;den 
daar voorgesteld." 
V.I.:'" Begeleid,ings '-groep klinkt erg 
zvak." 
V.S. :''Maar neen." 
Tobback (BSP) hall vragen over de Oude 
Harkt :"Hoofdstuk 4 (verkeer) is knut 
aelvuk. De 1chepen ( SpI'ockeels) zou 
mi.asobien zijn diensten wat minder kunnen 
gebruiken voor :l)ijn eigen éiienstbetooii. · 
De parkeaI'ruimte onder de Oude Markt 
•taat niet in de begrot:ing : dus maakt 
men geen parking, noc~ een nieuw wegdek. 
( Sprockeals doet teken dat hii daal' wel 

. . 
aan gedllcl\t heeft. ) Ik dank wel dat u 
dènkt, Mr.Spi:ockeels, daar ben iK vast 
van ,overtuigd. !,laor al-s ',verd·ed-iger ven 
de m,iddenstand' ontvolkt u de binnens-tad. 
,M ].:e,s werk-t tegen de een rrum-s ta'<j, We 
h.'.èb-bem daar in l jaar tij'd l:Oqê inwoners 
veirlo'reen. ( Spro,ckee•ls .protes,&e,e·I't me't 
w,ij.dse geba-ren. ) l:k heb -coch n-ie,t ge 
ze.gd da:t d'at' uw persoonHj'ke schu Ld is 
w.e :tij n allemaal gescl\spen "'zoals we zijn." 
Even later zag ook Van de.n Ende (VU) zich 
verplicht hierop in te gaan : 11Spi;Gckeels 
praat nu ale.en half uur, maar om te weten 
wat er nu gebeurt met de Oude. Mar.kt, zul 
len we het moeten vragen aan de ha-ndelaars 
ze.l f." 
Sprockeels :"Er is een ontwerp." 
V.d.Ende :"lolélk oncwerp?" 
Sprockeels :"Dat kan ik nog niet zeggen." 
V. Sina : "Laat me toe te a:ntwoorden. Voor 
die parkeerplaatsen gaan we zien hoe sroot 
de autoloze zone in het centrum volgens 
het struktuurplan moet worden." 
Van Mellaett (BSP) :"Er is een zekere te 
genspraak tussen de heren Van Sina en 
Sprockeels : de ene zege dat we moeten 
wachten op het s t ruk nuu rp l an, de and-ere. 
z eg t da-t er een- ontwerp bes caac ." 
V. S.ina : "Dat is onduidel~j")sheid, geen te- 
ge,nspraak. 1' · 

Handel - N:l" v.:rrhe.ia - Midde-m;cand : Ven 
Mellaert 8SP Vtoeg, 2.1.cli af o.f de 65 mil 
joen inkomsten van de stad, als aandeel 
houdster van de interkommunales van gas 
en ele.ktrici ce i t, eigenlijk niet be.wijst 
dat de tarieven in deze sektor veel te 
hoog liggen. 

E:,;ed1enst : b1erb1J werd Spróckeëls PVV 
als schepen van jeuqd herhaalde keren met 
vragen bestookt, 
Delle.pierre (BSP): "Het rncernationàal 
Jeugdtreffen : wiens initiatief is -dat?" 
Sprockeels : "Dat is door de s t.ad sd i e ns.t 
georganiseerd." 
Van Itterbeek (VU) vroeg waa-rom de subsi, 
d:i:es voor j eugdve"e,nig,ingen, in '7-7 en 'Ut 
vee l lager blij,ven dàn in '7,6. Sp:,;ockeels 
zei' daa"rop dat het toen oot veel gemakke~ 
lij-ker w,as om s,ubs:Ldfes te ge'1et)'. i.î".;111i.•g 
jaar v,e:Pk1aa•ttd'e h:i!jj 
het jeugdblad &rabb 
werpen da·t de meest 
zouden k-rij,gen dan 
ge.woon toe dat zoie ,s, 
onmo·gelijk is. 
Tengevolge yan de V):agen die door Van Hae 
ge.ndooren (VU) gesteld werden over h.et 
sportbeleid, werd ook schepe.n Th-irion (PVV) 
genoodzaakt zijn beleid toe te lichten. Hij 
verklaarde dat de medische kontrole vau de 
jeugdige sportbeoefenaars geen zaak -van de 
stad is. Na raadpleging van zijn ~uJlc?" bleek 
er hierover toch eenonde.rzoek te wo.i;den in 
gesteM. ·wanneer Ván Zeebroeck €BSP) dan 
plots de juiste toedracht. uitl an 
Haegendooren gerustgesteld, ma zijn 
zeggen, door zijn kollega, nie 
schepen! 
0'le.r de we'l!-kiin - · ae_n sch-îjnt 
nog veeI dud. 
I:.iibert (BS·P~ · - 
baa•r we,l g_ed' 
geldt o.a•. v. i:1,"' 
S11rock'aei-s l' o- 
ge1ij k dat u , 
A:'llea waarvan sprake , e,1 
lijk in jeugdraad enk ~e- komen." 
Libcert : '1Weet de j eugdr aad ven ai die - 
spee.ipleintj es iie1;s af?" 

Sprockeels: "Eerst koJ11t zoiets voor de 
8~1?"enteraad, dan voor de jeugdraad. Ze 
z1Jn nu reeds akkoord, en met de Week 
van de Jeugd ook." 
O~k Van Itterbeek (VU) maakte z-:iec:_li zorgen 
h7~rover : ''Wat de adviesraden bel;reft : 
wiJ hebben er, als gemeenteraadsleden het 
raden naar. 11 • 

Ve111llita er zoveel kerken en historische 
gebouwen door de stad gekocht en/o~ geres- 

Volksontwikkeling ~n Kunst - 

reda k t i enee 1 
Do bog1•oting l/a1l '78 Ja.:am tel' tafel in 
do gemmmt,,road, sonde1• ooit 1:n de 
kommeei« 'financiën' besp1,oken -te 
siJn. Zo l fs i11 de pa:i.•#j-fraktiu van 
da uacrdorheid ,1Ja1•d de "óe(ll'Oting al 
i<Jen badiekuseiëerd op basis van oen 
d11.Nnitiof exemplaar: 

Tt:n 11c kl{nnen we nog 7-ang b l>ijven dool" 
ga.an ... 
Genoe(J, voor7,op'bf! genoeg: 9m nog maai• 
eens /:e bmJ•MztJn dat tff.t3 er,g be'l,angJ'!ió 
ke I;r111 ·ii11.s-î.n{J_an nqg t;,t;,eed~ in hi:mden 
vt;1n enkel:« liggen. Ner:t. Ve>l'l.sohu,ii,t z·ioh 
:nog 1,1 l;e~ds cwhlse1' t;enma:ri van déakwid,i,(f 
-Jieid ... of het: nu eennaai iun•kozen zijn 
doo» het 'volk'. 
Op die 111<:lniel" kan men de óuz,ge,r mooi 
op ,ij's tw·ul houden . . . 111dar dan 7,iefe't 
ook niet /:e ver. Ianq» de zitdagen en 
d,• oo riaic die11stverZ.ening kan men 
die biu,Jt'l" dan weer lijmen en zo weel' 
h; t ~"'.gen p;aat;sje in het; 'poZ"itieke 
sc<111at•'n' vci7ig st«llen ..• 
Maai• nerçene is ei• cp.rake van »eël.e 
konevote er, dil' ve2•kozen poUtieke 
manä,ir-arir's,m, laat staan dat: ze af 
netbaai• 11m,de1, zijn voo2' hun te~jn 
va>1 :: .. 11 .i=i' we!!!1• eens vezi!..open is. 
/J,•f i1:1 gew..'Jol'I al een onvoovstel,bat•e 
.we1,1•t ,,•i:t om ',j,d,tite of vo7,,7..edige' 
{11f'orw1a t"'I' 1.•as t. te ],..rijgen. 

f✓ij h,•bb1m efmoeg 1;a,} d1'. b spe.7/1.etje, 
mcc1• ,:!an rJ@noeg. Me-'t dez.e· kt>qnt ;;i,7,, 
lim wa p1•,?bar-on dat s'bl:tk i;nformatie, 
dJ1 t ~11> n Z j' vaak met veer'l 1110ei-t;è 
11rm/t~•egen hP!hrm, Il® ji(//1,ie -doo:r te 
eptl,'n. 1,,,, ,~~iie:n mee de :beI'Usti->'l{J 
cu>o1•m•el,:e.n erz (ll'aepen of inä·i'vidue,i 
steune>-., die g,û,ouen dat een oeteid 
w1:n•ke'lijk Mn onde1"'U-it moet en kan 
gcvoer'ti 1.10l'den. 

l•e wenGen juUie verder nog vae1. 
lees- (en andel") gent:reg'met deze 
krant. Ook dank aan ieder die ons 
opme1•kingen en suggesties doorspee1.àe 
. .. of dis ons een poot(je) kwam 
toesteken. 

taure.erd zullen worden ( St.Jan de Doper - 
S~'.Jakob - 0.L.V.Kerk - St.Gee.rt,ru,i - Ab 
d13 Ra,k - Abdij Vlierbeek - Gasthuiszus~ 
ters) vroeg Tobback (BSP) waar het stads 
bestuur nu eigenlijk mee wil be.ginnen. Van 
Itterbeek vroeg of het niet moge.lijk was 
d~ze ge.bouwen te gebruik:1m voor andere 
dingen, bv. als kultur~el centrum. 

Socia~e Voorzieningen - OCMW - Gezin: 
de c13fers voor de. samenlevingsopbouwwe.r 
ken vo-rmden voor Van Si-na een kle.iinè Strui 
kelpost. · 
Van de.1;1 Ende (VU):"Dè gelden.vooI? de sa 
menl,e:ungsopbouwwe·rken z,i;jn ti;e.ru-ggebTacht 
to·t 490 000f-r. f" 
Van Sina 1 "Er wo·rd t 
:l,n '7,8, de kr,il!er;i!a :wo11den i.n, de !1:ol.gende 
maanden bepaald." 
Van. den Ende : "Dus k-rij,gen ze mîpde,r dan 
vorig jaar." · · 
V. S. ; "Daarom nle,t elk van hen ma-ar samen 
kl:'ifaen ze minder J' a '' ' ,, . 
Om te besluiten we.ra de verantwoording ge 
geven van de Sbenuning. De BSP ( irobback ) 
vond geen beleidsopties, te weinig aan,-d 
~acht voor tewerkstelling en grondbeleid. 
eTder be.treurt men de onde.r1o1aarde.ring van 

het gemeenteraadslid. "Als de mee:,,derbeid 
het op die wijze wil dan moet zij daar de 
verantwoording voor dt'agen." 
Van Haegendooren (VU) vond de antwoorden 
van het kollege vert'e van bevredigend. 
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P.ierco ( ~llllle ) VÎ:l)J:l\t dl!';,e be- 
grp':l!'fng een g g ma&ii .waa liS1ohuwt 
!lOOt' te ve,el IU· · -gaven. 
Ire.vlii:ea (GVP)~ ,gédurrende 2 van de 3 zii..ttin 
gen afwezig, vond da,t de demokrat:ie ge- 
waarborgd was e.n da e oppositie nu ge- 

van haaY kunn 
dl!e ge · n, v11 ers,· 

!i: t !!er GlM · e,_u',7e , en' 
._.ikl:eeg he,t. nkte 1/ :id,jn 
~ensten, zei • bespr s 
~er lopen, en dankte de op 1. t. t, 
Uevli:es) voor Baar opbo iek, 
~e o~positi ka pel mee 
te spelen : Me ) als 

terb en, n • he•t woord 
e li·a, ,Ji her ,ijk was 
vet1~ de 0 zitter , 
n de enbaar te maken. 

: meerderheid voor, minderheid 

be. , li,ng, "1B 
? ~ een beleid 

~ ~-- J +f'J/r 0( · 
'k~~ 
~.0J-i18' ~~ 

veel'nuhen 

■
■

Î1mîleidin:9 
1.0-e begroting V"D, een gemeente i& een dokument 
'@arin staat we•1'ke uitgaven men, geduren- 

~~ · a•r k en w.e,lk-e i · ten men 
gen, Pit t wordt 

; ges tdd, èen ta- 
pntrole geme.en~ 

j t, maar el heeft 
· korte termijn gepland wordt. 

end : de gemeente 
""'=--"-n"--c,dan er zi n staat. 

ij zigi.nge.n aan te bren 
,an de g-emeenteraad. 
l!s eventue,1e :i,,ij-zigiQgen 
gere overheid .goedge- 

keurd worden. 

We oude r een be.groting t:wee grote 
delen: ting en de ,óuitengewone 

regelmatig 
• ren uit 
t ·,onds., enz.) 
i een normale 

. van het openbaar be- 
. moet mogelijk maken (personeel en 
gskosten V<IJl de di.ensten1 t9elagen en 
l]!e ' 

te ~ng hee'f,t ·b.!i,jsna uit- 
•nd investeringen, (aan- 

leg van nieuwe wegen; nie.uYe gebo'uwen of her 
~tellit\8.- · Van oude gebouwen). 
tfet geld hiervoq~ komt meestal uit leningen 
en, si:aatatoel-agen 

. 11 ' ~1, tond in 
t an mH!_iard 

'1.--qgesc ii.ev d •dag 4 
miljoen uit, en 1., dagen pe:c: jaa'l'. Dit 
i'S <Voor elke inwoner ongeve fr per 
· In 197 · · · e t ~ng 

, ' 6 mi ang dus 
k, ;i;,t 1ld, 

•lèe •t poa.i!~ 
d1t ,êl? 

In ~en begroei~ vinden we '9 h~ófc!.stukken. 
Als Ye di.e nverlopen krijgen ,We• er een idee 
van hoe de taken van een geme.ente er uit 

'M"'a; ee,H•t e - e,l!ijk ma!<!_ep waar her 
gei'd vandaan 
De gemeente -grote b'troimen van in- 
'komsten aanb 
1. bda•ting i eerste 
kennen wij; en voor 

·, d , stand'- 
,, e 

g dd.en- 
d e , ui,tle- 
ken en ,platen, i en zwem- 

baden) 
3. fondsen: toeil,agen van provincie en staat 
4'. leninged: kennen we ook 

. Voor 1!,9178 voor,czihill de s t11ä zo'n i ,Jl fll.iruij a11d 
gêwone on,t;v,arigs~en en een: goejfe 'i/,0,0 m:Lljo·en 
bui1tèngewone. 
Ván waar komt nu al dat geld? 
Bea e~rste flink pak komt uit het aemeeote 
{Cinda.: mlili-r dan 45.() miljoen en dat is zreeds 
~van het totaal der gewone ontvangsten. 
l)aarnaast ont:v;angt de stad nog ,ide t:ilen-ta-1- 
len m:hljoen:en 1>.echbs b1ieeks of onnacb'.ts ti,eek,s 
van de ,staa~ (we"a'de,troelagen, teimgbe·taling 
van leningen, .•. ~ 

·Zodat we .&!!'rust kunnen stellen dat een stad 
voor zijn inkomsten voor de helft afhanke~ 
Lijk is van de staat. 
En hoewel de nieuwe fusiegemeente niec 
slecht bedeeid is in vergelijking met de 
vro.egere d·eelgemeencen li'.gt daar een .e er.stie 
kneep: öpèe'nVolge,nde rege-r,ingeh hebben, m'e:t 
hun programmawetöel) (zoals ook nu weer :'zie 
DS 13 .0!!, 7:8') van het gemeentefonds willen 
afknabbelen. 
Belastingen en retributies zullen de stad 
bijna 500 miljoen opleveren en dat is 5590 
fr. per inwoner of ~en vermeerdering van. 
410 fr. ten opz:Lchte van n. Dezo meer,ont 
vangs'cen l<eemen vooral '100'r•t u:i: t nog maar 
eens een Yerhoging van de opcentiemen nl. 
van 1500 naa_r 1600. 
Met fonäsen en belastingen samen is de stad 
dan al aan drie kwart van ha= gewone ene - 
vangscen. 
Tel dan nog 100 miljoen leningen bij en de 
-.:,est is dan klein grut mee'r, ho~(<tel l?én. in 
teressant detail kan Ver:mefd w,ordèn: 
de stad inl<.asseert ongevee~ 86 miljoen aap 
dividenden ni. 66 miljoen van de interkom 
munales voor gas en eleccriciteit en 20 mil 
joen van de· nationale maatschappij der wa 
tedeidi.ngen? Konk l usd e bie'r-uit over de t;ar 
rieven die we b·etalen late.n we maar aan ëlce 
lezer over .. 
Dan nog een wçordj e over iie buitengewone 
begroting. Deze wordt voor 85% gefinancierd 
uic leningen, Op het eerste gezicht dus 
geen probleem. Maar leningen moeten nader 
hand ook ilbe1:aald worden en dan komt de. 
aa.p uit de. mouw, (zie velider) . 

2. H¼evme·e moe,tr !il'e gemee'nter-aad dan maar Z1'en 
de begrotingstaa-.,t ce bakken. Uiteraard is, 
op dat ogenolik alles al beslist in parcij 
buro's, kommisies, ko'l.lege van burgemeescer 
en schepene11,: vooral deze laatste groep 
lleeft de dikste vinger in de pap ~of beter: 
in de taart). Wanneer de ta'artr dan gebal<ken 
is woi,d,t ze :ve'l!dee1ld :i:n 9 ~:ol;lge,lij,ke) de-len, 
vo Lgens de negen hoolids,tl;ikk'im. 

liAJJt>EJ.1 
lf) 

V-0or · ,:o uit. Zo• n 
velide, , uk voo"r zd ch-« 
zeff, ·kie~e rubriie- 
ken IL .. 
VL:>J!R[CK 
Een detail misschien maar toch niet onbe 
langrijk is de informatieverwerking. De 
fusies hebben het verzamelen en bil:ihoud'en. 
van 1nforma~e niet vereenvoudigd. Wa•ar dil 
deel,gemjlenllen d•h !li~ ~•6 11,'t>g, inetr 2, 5, mtljpen 
kennen afifüandelen,, stond al,'t, ih de begli<>"ting 
,'/ reeds 3. miijoen ingesclu;even en nu plots 
10 miljoen. Dit is het gevol.g van een ove:t'- 

eenko~st met Y.LABRrC om heel "11lt gegev.ens 
mee de komputer te verzamelen. Maar ja •.. 
de vooruitgang weet je wel. 

verkeer 
B'ij de u:i: cgaven voor h·e,t verkeer valt het 
ja:ar na jaar op hoê- .e,:ir steeds meer _geld 
gaac naar de aanleg van autowegen, terwijl 
fiets- en wandelpaden op een (veel te) be 
scheiden peil blijven hangen. Zo zal het 
nieuwe wegdek in de Weggevoerdenstraac. in 
W,il:Sele, en al wat d;aar bij komt te -k i jken , 
zo.'n 1,40 m:iil:joep l<ost.enfo,a. o.md·atr er in de 
loop è!er jaren heeû w_at komplikatie:s bij 
gekomen zijn. Ook. de invalsweg vana-f de 
Mecbelse poort moet er dit jaar no& komen, 
en die zal, volgens Tobback zelf, veel meer 
kosten dan de voorziene 60 miljoen. 

Daa·r~·egeno;v, 
voor ·1"1e-ts-e 
belofte van h 
werke m een drieca,'1. projekten te x,é;alise- 

e Fiecspadenwerkgroep werd bettok 
plannen v~n- de stad, maar.dat 
og sch stapp e weg 
ledig lig fi net. 
ele a er wo, e•Uil1~ 
ver.gewaai:,dee.rd ten van 

nde•len en, 011enbaar , loraar- 
voor minder gelden en 1'llimte _ t 
wordte. Wél hebben we al meer dan ' · de 
gemeentle'liaad kunnen 'noren' dat de s- 

. s e - 
~Il.IEi.} ,--.:.:...,, ;.;__;.;_ _ 

~OC.~oQû.l 
· oc11w- ,GEZI'( 

1 · 

ri-3-vo~w: 
, T 

landbouw 
Voor landbouw w dik miljoen voor- 
zien, en dat is ,voor bo"Sbouw. Toch 
moetèn, e· op d'at ook grote noden be- 
sta h er i ;v.i:-ij.wa,ren1 van ]and" 
óou n, en va n te-rreinen :im het 
a,J,g e)<'er ee weggelegd voor de 
geme~nt7, Of vol:lllen de. landbouwers bij de 
verk1e~ingen een te kleine groep? 

Er m ~n 
o,p g word-t. onder 
han men • · at stell.t meteen 'V'L'agen 
naar he-t gebruik dat van deze infr!U!i:ruk 
tuur gemaakt wordt. Tot nog toe geniet 
slech.s een kl!i te van de öevolking 
van deze, voo,zrna en echt k\i'ltuut'be- 
1eid zoo, hiie11aan !LeTen le,.en Qp~lloe- 
sing kunnen b!Led l trac•ht men exin-:' 
s ti,g ~o;veel mogell.ij:k !lleneen t.e inte,r-es·serell 
voor en te betrekken bij de kultuurvot'lllen 

3 



dii;e M.t't geboden wo11cltÎn ~ en dat b'1iJ1k.t in 
an.dt111e at.eïien mogelijk te zijn); ofwel gaat 
men deze hele inf.11ast,rd1<,cuu,r openeoeHen 
·voor ·heel wa1! ge-;,ar:i.,.ëex:de·11 ,gebe,ur,ten:Lssen. 
' begoelen we: mee11 dan alleen 

ge" muziek in ihet 'konservaco 
r dan qe kiaas~eke gezelschap 
est:en in de sohouwburg. 

hte stnter 
r i:nd\Jiy;:Îl 

·tep,r;11mi:es 
n 19,77, 

n v;oor 
n!lali 

dJ.ngen1 
o!r.erkorilen ip z'n 
et on·~ernemil}gs 
aartegen9!/e-r s,taan 
u).tu11el:e" j'eugd-en 
u,.ut ontoereikend. 

lle·n be.we11en dat een 
ebieden zich uit in 
bsidies: ook diensten 
e verenigingen kunnen 

·jn. Hierbij denken we 
aan infrastruktuur,maa11 

e1ijk georganiseerde uitl,een- 
11iaal dat niet door iedere 
versniFperde subsidies, 
t te worden. In het eisenme- 

1,,- • <ie verschillende raden op- 
. ,•. J:usie, was er vanwege de 

k, een grote vraag naar 
irec:hni~c~e, administratieve en zelfs ani- 

eg_elei:ding. 
e kader; valt het te betreuren 

aan samenlevingsopbou.,..er 
d werden ven 600.000 
er 430,000 ~ begr;otings- 

. 71) naar 400. OO0f,;. (be- 
, en hee dan nog niet 

1' zelfs.tand:iigheid 
w:iJj,z±gen door he't 
s1eutcel, d1ie de OP,- 

IJ O (1 0 

. : .. 

.... 

aa,t 
n,maa,r et 

, setie daaevan 
e nooit gehoord woi:a,t, 
Hng l\'e.t de ,F'.Letspeden 

we,rkS}"oe.p Onti;ikkerling·s 
çnk±ög, ( wa~rvoo~ een pluim mag 
ar scnepen De Reycke- Geeien) 

1'e komè~ nog eens te.rug op de bui-tengevone 
b.egroting ( dit z-ijn bijna uicsl:ukend i,n 
veste-i:ingen). 
~en opzichte van 1977 is deze begroting 2,5 
keer zo groot geworden ( van 288 milJoen 
~ 705 miljoen). De financiering gebeurt 
gt:otendeels met l'eningen maar de interesten 
op en de afbetalingen vallen een leste ven 
de gewom, ~egrocipg, 
lfa " pe~soneel " (52%) Ls de post (aflos 
sing van) "schuld" met 27, 6 %~eeds de twee 
de gi:ootste van de gewone uitgaven. 
Dit oefent een niet te ondei:schatcen 
drulç. lll!t op de begtouing, dus ook op de 
be1asting~n. , 
Daai:bij blij~t 9.ok de gameentesohul~ stij 
gen: de !rot.ale schuld (aalido nog terug te 
beflrlen op 31/,12). ga11t ven 1,6 mHj

1
ai:d 

in Tl ov:er 119 in Zá naae mee11 dan 2 mil 
j'ara in 79' dit ia mee-t dan 23,000 f-r per 
im,oger, 

: .,u· • 

1 

1 

De gewone ver,g-adering ii'lln maart teläe op 
nieui, 45 >!lg-end;ipunt,i;ri,. 
Tobback en Libert IJl<!.S~ten vooraf ~og enke 
le opmerlç,ingen cvar ê:e ~d..ossier~. die de ge 
meencexaada Leden ter inzage kn3gen: ze ko 
men d-ikwijls te laat.;,soms zijn ze onvolle 
dig en soms zijn er ~e~fs ,helemaal niet! 
Ter wijl de Kultuurr;(;ld moeizaam vergader 
de,werden naar statnt~n besproken in de 
gemeenceraad,zonder ~e schepene van ku1- 
tuur, Van Itterbeék (VU.}vroeg een vaste 
huisvesting voor de raad en Libert(BSP) 
bekloeg· er zich over; dat ,er-volge_ns een 
bepaalde krant-stembusakkoo%den_g~maakt 
wa1eèn doo.r de' kristelsijke veren1.g1.ngen 
i.v.m. het voo·l!zitterschap, Op datzelfde 
ogenblik stemde ae_K-01.tuurraad 8eze ak 
koo'rden onder ta_f-el. Vel7Vo1gens werden de 
statuten goêdgekeued do-.,r de g,emeenteraad. 
(Waar hou e r;aaêl's·lieJlen zsich ondertus- 
sen mee b ckx (BSP) 
prijkt ·e·e f e së i va L; 
Bruy inc , · de 
exam -en of 
1,eze ·t-het 
ha'.!': 

& rd 
w -ij van 
d à zal 
wo ,eHn~ 
is d ,aá'l ge- 
k'l á's s zicht 
('vli:n d, het er 
ill alle n) . llierbij 
merlüe V p dat er nog een 
aantal ;t àllende barakkan 
binnen de abdij g;,b.ruikt worden door de 
jeugdverenigingen, Hij vroeg zich af of het 
n i e-t mcge Li j.k · {s deze groepen buiten de abdij 
te huisvestèn of b0inneo de gebouw,en die 1.n 
het kader passen. Vari Sina daarop: "De kerk 
fabriek heeft daarMoo~ geéri geld.Er is tus- 
sen de sra·d en ab;;iek overeengekomen 
om vrijkomende _ binnen de abdij niet 
meer aan partik te verhuren m.aar bv. 
ter beschikking te stellen van de jeugd. Er 
zal door de stad geen nieuwe boowcoelacing 
gegeven_ woraen cenzij ~oor projekcen die 
binnen de abd'ij passen." 
Op dit ogenblik is Devlies,fraktievoorzitter 
van de CVF,reeds versënillende keren l!let 
veel. lawaai tuss·engekomen.,a,.lleen maar om zijn 
ongenoeg;,n te luchten over-de tussenkomsten 

van de 0,pposi,tie :de opposid,e bl:okkeer_t moeél 
·11 •· ~s vee1 te ome tandig enz. • • Ze-1:fa Van Wl -i.;g,~ . • ,_ .. 

Sine schijn,t niet meer te beg-ir1.J.pen waar •.+1.J 
toe wil wanneer hij zeifs mede-'C11P-er naar , • "d a· h Bert Massart onderbreekt t7n enb~. iens 4eC·:- 

di.gino van een on choud i ng J.J een ste111DU,ng. vaar c, • • 1 · 'k ~ 'l!obback ven zijn kant gn3pt nat':'':'r 1.J, u.e 
k om De.vlies voortdurend op z1Jn nummer te 
z:~:en: wanneer hij insinueert dan er_door ~e 
"fraktievoorzitter"geschree1:1wd wordt _-in na~ 
van de gsnse partij,is Oevlies haastig om d-it 
te ontkennen. 
wanneer de betoelaging van de jeugdaktivJ..tei- 
ten aan bod komt,stelt Hollé (PVV)

0
,9an schepen 

s rockeels (PVV) de.volgende vraag: Is äie 
z:ek met de PVV-jongeren nu al opgelost?" 
Sprockae l s : "Die zaak is opgelost, die kredi.eten 
zijn uitgekeerd". Maar Hol Lê is hiermee niet t'e 
vreden hij wil weren aan welke PW-Jonge11en. 
Van S,i~a: "Wij hebben gevraagd aan de PVV-:fon 
geren Nationaal welke Leuvense groep éloo:r hen 
e'l'kend we11d ;dat leek ons het m':'est demokrat~7ch." (Er blijken dus 2 groepen PVV-Jongeren te z1.J~: 
d'e ene, is aanhanger van Sp rock'ee Ls ,de ande,1;,e va'!' 
Hollé. De Laa cs ce gi;oep is e:r!çend, en kreeg d•e 
i,ubsidl:es,mét tegenzin van Sp1;ockee'lsa. ~ 
Er wordt oog een krediet van 3 miLj:o 
,v,oor de aanleg van een speelplein, in 
van d,e abd~j van )llie.11beek en meer d 
jo,en veier verbo,uwing;swe11ken in he e 
woa,bij de 8S1' zich afvraagt 'o f lie,t 
zou zijn ha e rme e te wMhten ,to t !'iet 
plan k1aQr is. Dit punt woraè meerd 
tnind•erheid gestemd. 
Ooor Tobback werd de v·erko'(elings-aan,;,r;~eg van 
Mate_xi in Kessei-1~ nog eens extra in de '(et;n 
!ile2et,naar djn zeggen omdac hij hierover een 
·brief cntv i.ng van het wijkkomicee P'Lac t e=Lo . 
Hili scel t een wijzig;ing ven het BPA. (Bij_zonder 
Plan van Aanleg) voor. De VU.s~eunc dit voor 
stel en vraagt aan het College om hierover 
zélf een hoorzitting ce organiseren in de wijk. 
Enkele markante uitspraken in deze konceksc: 
"Als er iets gebeurt op gebied van Euimcelijke 
ordaning,komc er een aktiegroep protestel.'en. 
Dat is goed maar zo kunt: ge niks doen." 
(Cnops) en even la eer: "De inspraak van de 
bevolking is hier gewaarborgd.11 En Van 
Sina over de verkavelingsa~nvraag van Matexi: 
"We gaan niets tegenhouden dat dan langs de 
hogere overheid in nog veel slechtere VOPJll 
bij ons terugkomt. 11 Besloten werd de zaak 
voor de gemeenteraad te brengen vooraleer 
het kollege een beslissing neemt over een 
verkavelingsvergunning. 

is de cultarele raad van gr:oot - leuven 
eindelijk van stapel ? 

- 

rit 

een de 
de sta 

ment van 
e-1tg_a.d·e 
egenstem- 

me . Ven 
Hov ing op 
dat de meeste en niet 
~onden weer.houd iet 
strookten met h ·boek- 
je" (d.i. een u te11ie 
van nationale o met · 
riehtl'Îljnen voo meent.a- 
lijtçe culture ·d ~ond in 
die argument t ging 
echte'l' pas goe e oor op ,toen op 20 
maattt de I:21 ~eden "an, bet bes tuur moes 
ten verkozen-woraen. Want ook dee11voor 
mochë het " · '·et te bu'i- 
ten gegaan wo Lagen zijn 
imme1:1s onae-mr ogisc'h.e fd. i. 
vo,?gens de Il'.• e-entara'a'd 
ver tiegenwo.or.dlig :be en neu- 

trale strekkingen. 0'p ·Me j; 
de neut11a1e 6, d'e !<;riste' · 
ciäliiflti&che sti;ekki,l)'g 
ger(s,) in het ,g 
de th:e1'1tri"geb 
Z•~<ng V,à)\ d,<a V,O e 
t,.er en s.eklje t-a e 
t!îe•t een a·antat e 
rbHj,kba·ar een pu,t 
"t,oedoen va:n een al te 
zifo w,ij in het bezit 
ver,gad'er:tnwsvel:lslag d 
(da mee-cde,rheid? ,) kd 
gehouden op 3 maatèt 1978. 
dat zij de kandidatuur van 
slager als ivo1nzit.ster of , •r 
en die van Mariette Geens-Meul.eman 
sekretar.-esse" en l5l.oc" zouden ne<11: vore11 
schuiven. Dat er zelfs in de bes~e femi 
l~es ~warte schepen zijn, bewees de seem 
m1ng :i,n de Raad, want geen. van beide voo~ 
opgezetce kandidaten behaalde de titel.. 
Dhr.Lemey, voorzitte11 van de Culturele 
Raad ~a11 Leuven-stad en behol.'encle tot de 
neutralen werd de ee11ste voorzitter van 
de Cultu11ela Raad van Groot-Leuven. Tot 
ondenoorzitte11 werden dhr. Poin_et [ Rriste 
lij~e strekking~ en tot sektena11is dlir. 
Jor~ssen ~neutraal) ve'l.'kozen. Naar wij 
ve11namen ls deze onvoo11ziene wending zwea~ 
eangeko~en bij de stra,tege'il van het schaak~ 
spel:, dte waarschijnlijk nog heel wet ne 
me~ ~n ae11de zullen ve11zetten om het! "on 
he:i,11 af te wenden,, Dat er binnen een aan 
ta<k socio-culru'rel.e ve-reni!gingen eJ! hee1. 
wat harde woor;,den zijn geval!len en n1a1g 
z~~len. vaM!en, hoeven "'7ij er waar-seli-iJn"" 
hJ-k n-iet meer bij te voegen. 



• nieuwe supermarkt 
De bui tenl!an r ennu' p P.enney 
(Sa~~ is v gs, de e 
Blilussel--L,eµv we illU kit 
o.p tll riê~te r d~en 8 
een aanwi-aag e•t geme 1,r,a-1:1 
He-rent. De g f,t een s 
het oog van '8 ha. op het gx:ondgebied Wink 
sele-Diependaal. De groep wil rich voorna 
meliilk bezighoua~n met allerlei detailver 
kopen, zoacls vo,ed,iJngswaran, kleding, hobby- 
en tuin~e O autobeno · nz. 
Dit h11nd ou , vo: 
110.'n he,n · opcenn, 
met\Jlen 'U • emee nt 
en dus :w n dep 
middenst 

De Leuvense -middenstand en ook deze van 
de 0111geving ~n Leuven, bekijkt dit p't'Ojekt 
uiteraard zee:r Q!'.gwanend. Zij vrezen dat 
deze supennar~t gè bedrijvigheid van de 
pliaatsel tandet's s-t oen 
11),}!,t.:i,mpe /ins,te, 60 .aa,t- 
!ll!t:I ye•riJJ de ,s,tt'e:ek,, - 
beid'sp'la niet opge. r- 
den door · ~warenhuis, dat slechts 
50 werkp al scheppen. 
Bovendi de middens~and dat deze 
"a.i:.enhuis - · · 

De :aon gi~g Zqng;;:cram onder - in 11094, en 
puirper - èovfm G'r>oot-l.euven. Ik, ha4 zopas 
mijn eerste l:entewandeZing van lf!78 gemaakt, 
en zat; op een oank.je ts gsniet-en van <Je 
avond. 
Dat het l.en~ l©B,· hoefde geen beteoq, Was 
daa:i' een . · · h tie bespeuren óp die witte 
gniohten de stadliuismul'en naar 
b1meden,. k · 11718-e h().t T.euven·ae uase» 
~vei sp'l" . . :t;,ontein!/;jes eit ·@diwe 
fona'kes,? 
- • • • m de b loeme t,j es ·aui:t~n te 
zetten.. Zile de pijp;rJo'kende, man op 
het andere bat'!](Je, mijn eedachten . 
Ze - de b'Loernetjes - stonden in min bakjes 
mooi te wezen in de avondscheme · . 
- Ze hebbe . · maar een prij - 
het at uven - i 
FJifezt val:! een 
jl.wy~ · end, 'én · . 
van q;e worden. 
De hon en zat een i · · ge- 
'Lovig het LeuV1ms echo 
dat in de · . d te gZunáe 
wam,aan zuik een eer te beurt wa Zen. 
In gedachten zçg hij de internat 
jury snuffûend'wzn bloem tot; 1/l~em (JfJa!I, 
daar>óij aaritel<.éningetjes makend 1;11 l<.Zevrre 
rwtaboe'lqjea, 

Tenwij 'l , de vriie11d e1.I dé hond 
in 4e G)" i!Juistpr.n,i,e 11~nen; 
meende i te vangen in de zin 
van - Ja" ja, 8#affe zoebak, . . . . 
maar hst kan =k iets anders geweest zv3n. 

In hat stadepá:pk huppe1-de onbezor!j!J. een . 
doo» 1Jente geti/offeri dijZepam,&. Het p.lukte 
knomend een b.eforocmd ,nade'iief;je ~n stà1f. :het 
i/rf z~d,n l/1af:trJ. 

te winksele 
is einlan overtuigd dat er ron~ Leuven 
-reeds meer dan genoeg g:J?o·o twa'î'enhu:Csan 
dp,n geJTe11d,gd. 
Vo.1Ws!7ertegenl\'OOr:d:Lger Wi:Hy Kuypers heeft 

r:ieeds een brief gericht aan de Staatssekre 
taris voor Ruimtelijke Ordening en Sti,eek 
ekonomie Mark Eyskens en aan de Minister 
van Landbouw en Middenstand liumblec om de 
aanv.ra~g van het warenhuis tot vestiging 
af t~ wij,zen. 
Dè middenstanders zelf n-èbbe.n de std;jd, 
in l\~den :genomen. ln~e'en' ve:1,g,adering te 
ueuv,h; en te Ko,rtenbe:r;'g - en "binnenkor.t 
n:og één te Kampenhout - he'liben zij zich 
reeds uitgesproken tegen de n.iuve super 
markc. De motie, opgestèld door het NCMV, 
werd reeds ondértekend dooJ 500 cegenscan 
ders. Deze motie beklemtoon~ dat : 
- de i:nplan.tiog van een ~crotwa,renhuis over 
llodig is, omdat er reeds ~e veel warenhui 
zen zd:,jn rond Leuven. 
- d-aardoor de middens cand bed,re.igd wordt 
~n- ziJti bestaan. 
- de ,groene gordel rond· Leuven nog verder 
wordt aange tast. 

©VP-3 onge rèn hadden een Vl'aaggesp1rnl< 
mee een zekere " F1"e8 '1 Van Sins. Uit hun. 
üjdsdlrifc " 'c Egeltje " maart '78 
lichten wij met enige l'i:erneid het volgen 
de: 
VP-J:Hoe staat U tegenover de in Leuven 
schijnende stadskranten ? 

ie dingen. maken me niec zenuw 
"Moeial" is niets meer dan een 
ranc. Hel! ts ,e-"n in.itiad,ef van 
de B.S.P.Het b•1ad is· noch objek 
neut-raal en 1!-a.t be t r-ach'can zij 
Zoals het een oppositiekrsnc 
en z;ij nooit ie·es goed van wat 
e overheid gedaan wordt. Ik heb 
dat het met de Mpeial op die 
iet zo goed ·gaac. 
het b. • paard". Ik 

, alhoé 
eerd. 

etln 
op ed.gen 

n. 
zine is dan weer iets anders. 
we daarvan dac 1ret aan elke par 
gemeenteraad d-e kans geeft en 
en te vullen. Me11 mag zeggen 

goed idee. 

film " Medea. " wil gaan zie11 
ou bes, een snetkur- 
·'.fl,ba . ;ri, In de fHm, 
ns e,i; zhii al- 
nder sc Bic is een 
want he 11iet als dus~ 

ndigd î~ de Passe-Partout. 

[)ffi 11 

~E&JT l'IIJ>I vo 
)JS.Me>J I W~N'r t+(:S- 
$T).,S::1' 'l>,v.<. 
lETT~-t.l..1)'é:'.. lYEL')J<. 
')><ë. ]!,1?.i;.S,-1?.IJ - : 

·(·-:~~~ 
··., 
•: 

op emerkc hebt verschijnt 
n hoof·d· 
oti 

m .i>Uen- 
G :n mee- 
o vo:Lgen- 

artikeis: 
6: Het Leuvens Bierfestival 

nr.7 of 9: Het openbaar vervoer in 
Leuven 

nI'.-8 :het opanba-ar rum voor maat- 
schappel.. . j,n (0,C.M.W) 

nr.9 of Z: û~ kltnieken 
-bJ: :U een tti.p, WI!. te sc-llrij'venl 
~e U 'ltlensen die d a,v11,11 we~en, 
rbt 11 ~e,lf kritiis ,:iingen of !Ln- 
o,rmatiie, schrijf · konta~'t op 

met ons: D!Î.jlapaat1d, Blijd·e Lnkomststraat 
li5d3000 Leuven. Wij beleggen da~ een 
bij,eenkomst met deze medewerkers, 

I\T S""Tvl>O.,TEN Wt!CC. 
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SOCIALE HUISVESTING 
Al■ je de Paaae-Partout openslaat eu het enot"llle aanbod van studio's en appal:'temenc-en 
bekijkt , krijg je allicht de indtmk dat el:'. in Leuven geen huisvestingsproblemen be s.t aan 
en er keuze genoeg ia. Àan dure apJtartementen is er geen gebrek, maar als je maandwedde 
niet erg hoog ia, als je het moet st.ltllen met. eén pensioentje oli met den dop, dan val 
je er al snel tussen uit. Je komt terecht in buurten zoals de Ridderstraat, Cité Delvaux. 
De voni,ngen zijn er in een niet zo '6este staat: vochtige muren, geen sanitair, .•.. , maa•r 
ze zijn in ieder geval mi.iet duur , Of j,e woi:dt leuk acc i aa], ingep).ant met nog_ zo'n 200 
anderen achter de spoorlijn, in één van die " woonuitb11eidingsgebi.eden." 
Nee, veel keuze heb je n,i,et, je pákt maar wat je krijgen kan. Je hoeft er niet a~n te 
denken 0111 ovn een badkamer te konnen be schdkken want de eigenaa,r taat !\et huis verrotten. 
Op je appartementj.e hoef je e'r n:iJ.e·c- a'an te denken om je woning wM andar s :Î:n te richten: 
een grotere H,ving, ••. Je kan, de zecte'ls ande ns schikken o,.f een Jlris pap i.er t j e aan de muur 
ha~en maai, daar houd,t het mee @P.· 

' . . 
1'·111 , · · "UW \v·v:!!I: , · (. f, ~ u: 
VOOR WIE EN DOOR WIE • 

Sociale woningbouw gebeurt in Leuven door 5 Bouwmaatschappijen: Hugral, De Goed.e Haard, 
lleuvelbof, en de gewest:elijke .maatschappij voor de huisvesting. Met ve.rtegenwoo.rdigers 
va.n cwee van deze ma.atschappijen hadd0en wij een gesprek. In deze interviews hebben we ons 
laten leiden door drie vragen: be.caalbaar voor wie, hoe komt de verkaveling eoe stand 
en wat is de inbreng van ~elf ? 
Deze maatschappijen do enkel aan nieuwbouw, vooral in ve rkave.l i.ngen buiten 
de stad. Deze uitb'r · vreet steeds meer landbouwgronden ~n groenzones 
aan. Maar waarom in f de woonmogelijkheden niet ten volle Be.nutten 7 
Aa.anpassen van vero ·euwbouw) en het opvullen van braakliggende 
percelen bieden nbg ·n. We vroegen de mening van schepen Cnops,veJ:"- 
antwoorde1iijke voo ske~vernieuwing. 

t 

~êssel-Lo hee.f,t sinds jaar en dag een ei 
gen bo\llilfflaatschappij: de Samenwer1<ende 
Maatschappij Heuvelho . angt van 
de Nationale Maatscha de Huis- 
vest1n~ (NMH) . Di_: be t Reuveî.hof 
een private organ:~saci s, wa~rvan ae ~an 
delen voor het overgrote deel in handen 
zijn van de Staat:, de pr.ovincie i11abant, 
de gemeehGen Groo eek-~o, 
en het OCMW. Dep ders 
vormen een mi11der neen 
toestand waarin d verte- 
genvco'rd.i.geë s \an erder 
geen 1<ontrolemog er de 
ma.atschapp·· r ~ete- 
1en versch 1eden 
en OCMW-ie met de 
,stad voor 

~ol J~omt e 1 

Die samenwerJd"ng, is e.ir.g .pe~a.ngdjk voor 
de maatschappij, omdäts '<!.e g11conden d i.e. z.e 
bezit, of waa11 z.e 1h;!ar ~nnen op gezet 
heeft, door de <gemeente 'bouWTiJp' moeten 
gemaakt worden in ll .>F .A. 's (11li,jzondei;e 
Plannen van Aanleg,). 
Wanneer een crerrein gesohil<f bevonden 
wordt, (dus niet te duur, ~n goedgekeurd 
door de N.M.B.) gaan voo~zitter en afge 
vaardigde-beheetder een vei,kaveling, een 
plan van st racen 'en pe'.i:"celen uittekenen, 
waarbij ze rekening moeten 'houden 1net een 
wettelijk bepaald minimum .aantal woningen 
per hektare. Die voorstel wordt door een 
architekt op papier gezet, die dus ook 
voor een groet. deel ve.1.'antwoorde-lijk is 
voor het uitzie.hr van een wijk. De wet 
Bi,eunfauc wo!f'dt .toe~eRast voor dè weeen: 
de gemeente legt d'e W.:eg en he.t ministte,1ii,e 
betaalt. Dan kan a'e ntaat!lch~ppij1 öeg,innen 
bouwen met kJ(eê!ie.ten van het N .11! .IL, ma•a,; 
er mogen geen wtn11;~en gemaa1<:t wo,11den. 

l'fil~!! 
De huizen worden dus tegen kostprijs ver 
kocht, en de huur van de appartementen en 
de buizen ligt wettelijk vast (jaarlijks 
5 tot 6,5 % van de kostprijs). De prijzen 
etegen de :Laatste jaren duizelingwekkend 
van ongeveer 600.000 fr in 1970 (Strij 
dereatraat en Pa.rtisanenstFaat) tot 2,2 
lliljoen voor huizen die nu in gebruik ge 
DOIDen worden in Genadedal. Als je daarbij 
bedenkt dat slechts bouwpremiegerechti.g 
den een sociale'voning mogen kopen, en dat 
je, 0111 recht te beb~en op die premie, 

siJ:edtts een nee t.o~bd.astbaa1; ink0men mag 
hebben van 28Ö .000 fr., "ordt het snel 
duidel<i.Jk wie nog een ·11soc.;i;ale'; won i ng 
kan betalen. Degenen die onder de norm 
vallen, kunnen onmogelijk een lening van 
m~er dan 2 miljoen afbetalen, en degenen 
dié het wel ~nen, valren.boven de nor 
,m~n, t~nzij het pas afgestudeerden zijn, 
Wl.ens ~nkomen (2 jaar .geleden gementen), 
nul was, ofwel zijn het jonggehuwden die 
tijd7ns àe eerste 6 jaar 392000 fr. mogen verdienen. Ook Reuvelhof ziet dit in. Af 
gevaaitdigde-beheerder L. Bogaerts: "We 
werken hoe langer Hoe meer voor een mid 
denklasse (leraars, lagere kaders, e.d.). 
D7 financieel lagere kl:assep kunnen het 
n~7t meer betalen, en de bovenlaag bouwt 
privé". En voo'rz i.t ce s Fit. Verlinden: "Tot 
nu toe konden w.e l:louwen v9or gewone mensen. 
Nu moeten we naar 0plossipgel\ zoeken ; we 
zu'1len, woningen van ni±nger k.waliteiit moe 
té,n ,bquwen, .en ools meer een.sgezinswa,nin-gen 
moeten bouwen om, te ,ie.r,hu\ll'en". De p.rijzen 
voor •hu.,u11worr-ingen :v,an Heu'1eihof !lar:Lë1;en 
op a~t ogenbUk. van 15.00 tot 6700, fr

0

• 

!~BE!!!!~ 

~ls alle kanafdaat-kopers gekend zijn wordt 
1n een Vergad:e,:;ing dé tm0gelij kheid voor 
zien om bepaalde oingen zelf te kiezen 
zoals het aantal slëapkameJ:"s of de kle~r 
van de ba.dkamertegeltjes. Alhoewel "de mo 
gelijkheid van inspraak e1rin zit" (Verlin 
den) b1ijf.t lieuvelhof denken in cle plaats 
van de mensen. "Wij, :111et onze ervaring, 
voelen wel aan boe h.et moet zi:in•" (dezelf 
de). Trouwens, we m.o·cn1;en overal, m~t zij,n 
groeten, aan de 'li!ens,en gaan vragen o'f ze 
tevreden zij.n over hun wond.ngen , nat zullen 
we dan, met o:f zonder groe t en, nog wel eens 
doen . 

► gewestelijke 
maatschappij 

Deze maatschappij (beter gekend als 'St 
Maártensdal ') heeft. dezelfde s or'uk t ur-en · 
als de S.M.Beuvelbof. Leden zijn de ge~een 
t7n Groot-Leuven, Herent, Bierbeek en St. 
P1etersrode; het OC~ van Groot-Leuven en 
een kleine minderheid pa11tikulieren. I~ de 
Raad van Beheer komen we vooral PVV-ers en 
CVP-ers tegen. Voo:iizitter L. Pier co: "De 
maa~seha!>fij heeft 109~ .flats en J 28 eens 
g7~inswon1c11gell'· q_ie alle ve rhuurd worden. 
W1J b0uwenJu·s mets om voort te verkopen". 
Jiloehttans le,;,en: de cij fie r s van de Natii.onale 
Maa~sc;-~,ii'piij Y:OQJr; ~e H.u.isues,t~n,g ons dat 
er 1'n 76 i,eeds 5'22 woningeó ve:,r,kocht 
wa nen · Geenma,H:'g to~àáil van 1 'n4. 

Rr!i~ 
De huurprijzen w d .. 
variëren, alleen or en,biJ wet geregeld en 
van 1500· tot 6eooa~ binnen St,-Maartensdal, 
om-hier te b r. (Blokken l en 4). Ook uren mag het • 1.. . de 280' ooo • Jaar J.Jks inkomen . ' niet overacht'i 'd 3 Jaar wordt dit O • ~J en, en om de 
de huu:rprijs pn1.e~w nagegaan, en wordt 

evenredig opged:re9en. 

6 
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Bo_u~~~! waa~'?- 

1'' " · rastad Leuven is de 

e,E 
s 

soci~a1 uden, moeten we goedkope 
g - · 'jn we wel ver~licht 
i n". ,Hooij'b'ouwijkt 
ä oo6za~k, en dan nog 

t.e kamoefleren v1,11t. 
Aan vel'.'ni huizen voorzien van 
mooe re, · s behoeden 
voo ~ oo'k t, alhoe- 
wel: e n ·e11g i'jit<, te 
be,p e , PÏer t pi,obleem 
is dat hier niet zozeer met en klaar 
materiaal moet gerekend worden, maar eerder 
met moeilijk te voorspelle . •en.Toch 

gedacht aa;i het 11 en van 
!in, de S,t,, 1"!aa11ten.s 0m in e'i- 
oniuimwe t'e ;voe,rz: aan het 
van een g!!'bou"' da idde r- 

s traat door de sEad werd aa . 

!!!!R!:!!!!15 
Er bei'stta'a.t een 2"1DaandeH.rl skrant 
waarin 'het aandee.[ van de mmer 
geaoeg, nii!bil is. In het. ver een 
experiment met een Ruurderscomitee tegen- 
ga maar P.ieJJ.ÇO 'W.en h te 
,, Wat de 1<1,acnt uurcder,s" 

De ,géllre,ken wo pen en, 
et der,ge!.ij'ke ilng 

geh n de niewbouw, e:u: met de 
red e vertrekkende huurdeJJs opgeven 
voor et'huis 1.r. 

p);ijrs 
~eni:n 

2.300.00-0 
3,000.000 
3.500,000 

lli.149 
14.5Z9 
15.59-l: 

36.441 
1,3, 737 
46, 773 

- totstandkoming en vorm van de wijk 

" De éénzelfde en één tonige · · ale woon- 
wijken dienen ver!lleden te . Hetzelf- 
de woon,ty.pe de stee kken ,op 
due wo·onwi d'ellijk empel vaá 
een sociale .'k, waar n wonen. 

· · · t meer dan zoveel verdienen." (F. 
en blz.4) 
s, van de woning en dê,. inplanting 
,terk af vàn de grond'JlF•ij,s. ( zie 
Pierco,o bouwen maar waar?), Deze 
ijs wordc bepaald door de grond 

spel<.ulatie die ae prijzen sterk in de 
hoogte drijft: 

" De grond11rijz~,n in de omgeving van Leu 
ven s:t'egen in 1977 inet ongeve.er 40%. "(zegs 
man ,van, Ini:erleuy,en, 

Terloops nog dit: schepen Cnops twijfelde 
eraan of grondspekulatie in Leuven nog 
bestond. 

" Yoor de on·teigening van een Stuk grond 
voo11 àen soc~alê verkaveling moesl Inter 
Leuven. tien maal de aankoopwaarde b e ra I en 
d~e de eigenaar 2 jaar geleden betaald 
had." (IL) 

E,~n ·echt ru,imireHjk be l.e i.d :i:s enke I moge> 
l'ij1k met een dage.lijk grondbel,eid maa r 
daar zullen we in België nog ,ang Qp moe 
ten wachten. 

VERNIEUWBOUW 
G~redkope woningen Zl.JO meestal oudere wo 
ningen die niet meer voldoen aan de eisen 
van een elementair woonkomfort: vier op 
de 'iti.:en woningén ( nicluwe hui aen meege~ 
rekend:) ·heeft gièen WC binnenshuis ( in de 
Bloembergang is er slechts 1 WC voor een 
rwi:Qtigcal huisjes), de helft van de hui 
zen heeft geen badkamer of stortbad, één 
vierde van de woningen heeft niet meer 

-dan 1 verwarmde kamer. 

ins1uiaak geboden als alles al vasts ta~t: 
da yotm van de W:i:i:k, de inp;landnjl, en -ook 
de. woningen zelf, Wie de '1):1:1,ren gaan wo.i,den 
schijnt gee.n belang te hebben, hoewel we 
dagelijks me,t deze mensen ;<!. maken hebben. 
De keuze is beperkt coc het kiezen van 
de !Óleul' van de badkamer, .de inbreng van 
éle teekomsti!ge bewoner,s i:s nih:iJ!l!, 
We à1tellen ne'eh·t,ans :vast d·at heel wa,t me.n 
sen zelf ingrijpende veranderingen aan hun 
woning doen: muren uitkloppen,zolders in 
riehten, veranda's aanbouwen, ... 

" In 657. van de won,ingen van een nieuw 
beui,wij k ;l.n 'Hel'ent l{exde,n !J'>innl;ln de !l 
jaal' na de bouw ingr:i.;Ïpende yerande,ringen 
aangebracht." (studie over een wijk in 
Herent.) 

Deze mensen ontbreekt he·t dus niet aan 
f,an.tasie en l\'arrdighe,id om hun wond:ng:1ro)m1 
aan te passen aau hun eigen wensen,. Îl,g. 
soc i.a Le woningen is de m~gelijkhei<I om 
van zijn woning zelf iets ce maken uitge~. 
sleten of tot een minimum "beperkt. Aan 
het: miskennen van de eigen creatÎ.viteic: 
kan 'zelfs de meest luxueuze wonilngbouw 
niet ~erhelpen. Zelfs indien iedereen 
van de soriale woningbouw-~ou kunnen 
genieten,(zelfs dit is al een lucht 
kasteel) zou het nog een geschenk blijv<!.n 
en n5 et iets van OO$Zelf. E,: zijn nu 
eenmaal m~nset;1_ di e macht 'en getd hebben, 
om ~e beslis~en hoe hèt ,ifa,L _zijn, en ér 
zi.ja mensen die moeten krijgen en " il.in;!< 
U " zeggen. ► stads.kernvernieuw·ing 

gesprek met 
frans cnops 

Stadhuis, dinsdag 13 maart, 9uur : een te 
vroeg uur voor een goed interview, vrees 
den we, maar Frans Cnops was bliJkba,a;r goed 
geh_umeurd. On s, g·esp.ek werd r,egelma,tigs on 
de.rllroken door t·elefoontj e~ waaruit we '.l!e 
ren dat de Ka11eldreef en bo.uwondel.'neming 
Buelens tot de 'hangende zaken' behoren. 
Onderwerp van ons gesprek : stadsvernieu 
wing en de plànnen van de stad· h1.eromt,:,ent. 

► e 
1 8 • 

- bé : prij,zen, z4jn n,atuur- 
'.l.i.f n, 't gl!'a,t e,1, aUe11n 
ÓII d , 'ellen Uit een ,teks t van 
F.Verlinden (blz,7): 

" HeE bouwen van. een nieuwe wonj,ng, die 
nu + !l.300.000 kost, :i;s dooi; een gewone 
lredÎend-e d a<rbeifcie,r ,miret te li,et,ailen. " 

lU.ustratief ziju. ook de minimale maand 
weddes waarover je moet beschikken om 
ean woning te kunnen afbetale~ ~gegevens 
nationale maauschappij voor huisvesting) 

voor de hui.sves 
dat er in de 

euven 2737 woningen ongezond 
• , 00), 1~46 waren onge-- 

' 1381 ongezond ern 
. zou a,~ aan't'a,1 

o ,1open zijn tot 
30.00. ln he te van de stad inge- 
sloten door Kapucijnenvoer, Brusselse 
straat en Mechels.e- s•traat is meer dan 

, ee e, scaae., 
· pen "alll 

d 'huisi,es- 
d' t kunnen 

i':aneassing van deze woningen, zou al een 
g,root deel van het woonprobleem van deze 

,mensen o,plJ!oss·en. J:hiwo,n1His v11cn nud,zen,, d~, 
,ni!e t mee;r !lerbe'te1:1baa't' zi.j n, zeoden te:r 
plaatse opnieuw- gehuisves,t 111oe.ten worden 
tegen ~etaalbai,e prijzen. 
Staskernvernieuwing: een taak voor de ge~ 
meente? Deze vraag ~e·gden we vcor uan 
sclfep_e,n C::hops, 

- Lns,praak 
irot nu 7:oe wetken de bouwmaàttschappijen 
voor, anonieme kandidaat-kope.s, die ze 
enkel kennen van de wachtlij,s,ten. Deze 
mensèn w0,rd1t sleehU de mogeMrikheid to,t 

Ch9ps : Als schepen van "1.C~_çelijke orde 
ning hoort sta'!lskernverniew;ri.ng î,nderd;,.~a 
tot 'jn bevoédheid. Ik kan u vertellen 
d stad truiabdij a;n- 
g tt en ,t:i,e aia 
T,' 'ue e ,De' 
( t de . u~e~==~~~=~ 
Ma&rGstraac n.v.d.r. ) hetiben we kunnen: 
kopen voor nog ge_en 27 

2
mil, · oen en voor J,lia 

s da•t 3000fF,/m uhcj'lill;. 
uw is ,nog· in ze s·taatt an· 

en a1, nog .al'l,e 1' n mee uit: ,: 
woningen, be.j,aa ·ogen, ku1- 
centrum'? Het pa~ n "1e opeu 

voor et publi~k; zo h : verpauperde 
n ntxrekkeUjks, 

r • : e..e~-s,t: e 
e un!iver~ 

en ma,rkt en d.e 
is slechts 30a groot. 

We zoeken naa mogelij · om het ge- 
bouw in samenweFKing m enaars te- 
xru~ ,be~oonbaail te giake n d'e e,i,ge- 
naa1i!cs i.:s t•l!ouwens zeH zig. 0ok fte,t 
binnenple,intJe moe,t da oeganke1ij,k 
en aantrekkelijk worden. 
DijiJ..epaard : Enva~ is de stad van p1an 
met de. _2 huizel\ in de l:leclielsesti:raat et), 

J 

il 
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tta,ppijen 
d!i;e ze 
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dat i,n de Muntstraa,.ç? pat Llj'l<en ons aa!1- 
kopen i:n het! vü~e 1,>eg? 
lilnops : In het "ilde weg? Als wij iets aan- 
kop an zit d du· · · :ng 
ach 2 de 
zu,l es'eau •l.'d. ~"7;;.ësi::-:-c-:-'=:i::j;- 
tek ) en ve:r uurd 
delshuizen, zo dl.'agen we • · -t de aan- 
treltkelijkheid van de w · t. Het 

admi:nist:ra 
ht onze 
ui·t ce; 

b rievou_digà 
m stadhuis is geen 3 
k 

we dait 1''Wo- 
de ak~iepwx- 

t is • ns reeds 
e optî..es voor 

cht. Uit wat u 
1;1iet dat e.- in 
, an da 

• W· de st ·e- 
ns breiding 

van de stad n zeker de woonuiE- 
br b ngeroe,:ird laten. 
Cl!, 1 · - ompuY, 
;:, c t:, Me:iren. 
M.a é r age.n 
ai s on- 
d_ e· t a 
n: cnui · · 
be en. · , 
ni s oo · - 
:le to p 
stemd. V~acht van ons ru.et at we van 
vandaa~ op morg oer aan omg · 
,die di en gebe ln 
1i staat: ad ·• 
~ =n o - 
se depa 'l.g is de 
weg om aan geld 
de p van - 
be len we 

om to 
n, 
a : Waaf we he " ge- 

~h-aao;d--:-"e==e-n is de -vz, aag '-;;-:,.-,;;;,- be t 
e stad 11evo:ird , m.a.1,>, 
,isvest~ng_ lleeii·t en me;t 
euwing, . 

Cµ e tendens was ongezonde wom.ngen 
aft; breken. Sinds '53 zijn er ~n Leuven 
706 krotwo>1in enen, waarvan 2~_nog 
vo:iiig, jµr. Il K eft hui,zen. 
o,pgell\oc)1t i,n d •a t en d~ €-ll- 
té Bûelens en oo etrhuisves- 
ting ( tijdeligke1) we.-den ,studio's en ap 
par~eménten aangekocht op de Kapuci,jnenvoer 
en in de Fol)teinsfraat. lik l<an u ook 
vnkilapp.en dat eir ond'el.'haµdé'lincg-en aan 
de gat:!g zi1 n mét !jp.t ,O'GMW, ei-genaa,:ir va1;1 _ 
het Klein Begijnhof, over de restauratie 
van het begijnhof. Het versla,g ligt daar 
( en hij wijst naar de stapel op zijn 
buro ) lllll81' ik kan er nQg geen b,ij.zon 
derhe1len ove11 k\fiij,t. 
Dijlepaa,:d : In de Glasbla.zerijs,1:nat 
zijn er men■en die huren met een msana 
tot maand kontrakt van de stad. llat be 
tekent dat? 

Die aeraten z!Ïij,n i11 he,f SPAI ~ B.fj 
Plan van kanleg n.v.d.r. ) en ne-t 
lan voorbestemd als 1Îi3verheidszo 

voor de b.ewonera zoeken we ~el 
te van het mogelijke een sociale 

"na. 

r 

De laatste jaren W'"orden in de Gl;ui'blazerij, 
straat en Valkerijgang stelselmatig wonin 
-gen opgekocht door de stad Leuven. De stad 
hee.ft er reeds een aantal in bezit. Onlangs 
werden er weer 2 opgekocht. De bevoner s 
( huurèiers) kregen bij die gelegenheid 
een brief in handen, waarin het volgende 
opzeg van 1 maand - tijdelijk en gans pre 
i:air gebruik - van maand tot maand - niets 
aanbou;,ten: A:).Jemasl wegens het v,ei;wezen 
lij'kén van èen 'urbani:'satieplan', zal de 
stad er steeds moeten k~nnen over beschik 
ken, enz. 
Er wordc niet gesproken over herhuisves 
ting, nie.ts ove'L' verdere bedoalingen, niets_ 
over wanne.er d'it alle~, zou gebeure,n. 
Het spreekt voor zichzelf dat die schrij 
ven voor oudere en n.Îe0t zo bijzonder wel 
gestelde mensen gaen plezierig dokument is. 
Be i.de bewoners beslot'en nog geen scht'ifce~ 
lijlèe bevesrtiging terug te s'turen:; :i·e heb 
ben koncakt gehad met de burgemeé'srer, en 
die heeft hen nu schriftelijk 3 maanden 
vooropz~g ~eloofd. Maar over de uiteinde- 
1,ijk,e be s Lds s i ng wordt met geen woord ge 
t:eP,'t. 

Dijlepa Kan er niet aan vernieuwOouw 
van ver a · n gedaan' wordan 
doo r d i ntsmàa f,$c:)1<1ppij,- 
en én d , 
Cnops : a, at kan, fii;!ar zij niet alleen 
er 11.gt hiex: ook werk yoor de kleinere on- 

. emets. 
eeft de stad al gedaeht aan 
oci,al e '') s·tad s.ve,r,nlfeuwi.ng 

eoat s .d i e bes cea c in Mechelen? Het p l an 
Spi,taels biedt toch een kans om hiennee 
van start te gasn. 
enops : l!k hoor nie ag spre ver 
a,a t pli w,e r ie ,erken 
,i!_an ee aandach H 
voor d t daar s 
aan. ge n 'fandeputte 
.berorg het pe11soneelsltader 
a het voo 'L'eid:en, 

no 1 
s te s 'huisvesting is 
r m a wen voor ·ee la- 
e i ategorie ~ zoa de 

Raard ook ~Qa~s Hugr , voor 
~en m· se, mensen met bo- 
,ger li, s, lilefl wel, we iet 
voor de eur of bedrijfs• •ea. e•rs van 
Fhilips bijvoorbeeld, maar wel voor lagere 
k.ade1rn1enseii. Die midaengroep is 001<. ''inte 
ne asant ' en bouw.an voor hen no.em· ik ook 
s:oe:l,alte w:orui.tngbo•ul!'. 

(en heil Di:jliepaard staat metee1.' bij Cnops 
o,p de ,w:achtH,rl's•ll ,;0011 een 'socia,[e' s•td) 

A;J;s je na het interview me't. meneer Cnopa 
buitenkomt, denk je bij ,4 ezel.f: ' t toch 
nen echte politieker, H~J verstaat de 
kunst om mat een brede glimlach en.een 
11>rs een M.-0em ;in een eoof~.gat, de icnilruk 
te geven dat hij belangd:,l'ke ~iLng-e1.' ._zegt, 

•bi:i de heer Cnops v~nden we eigenll.J·k. 
geen ideën over·socLale stadskernvernieu 
wi,ng . Stadske-rnve:rni"uwing in Leuven is 
co t nu toe nie'ts anders dan het oommer:: 
ciee1l aanc,rekk.e>lijk maken van de binnen 
staá en het re_s,,i:'aurerien v:an het kunst 
p&ttimonium( begijnhof, Sint-Geertrui). 
Deze nerwaarde:ring komt enkel een goede 
aan een kleine groep mensen ( middenstan 
ders en unive,r-s,itairen)en niet aan de 
meest bedreigde .g,roepen i.n de b i.nnenat ad-, 
Een sprankeltj~ hoop vonden we in de 
ideëen,die F.Ve:rlinden op papier zette en 
we zijn echt beni.euwd of deze mQoie voor 
stellen ook we.r'kelijk uitgevoera zu11-en 
w·oi!iéle,n . 

► grond-en 
hulsve sttngabeleld 

F. Ve:t'linden van de S. M. Heuve1.hof nam 'he.t 
init:iatief verschillende bouwmaatsch·ap 
pijen uit het Leuvense samen aan een tafel 
te zetten op 7 maart ll. Naast mensen van 
Heuve Ihcf , de Gewes•te,liJke Sarnenwexkende 
Maatschappij, Hugral end~ Goede Haard 
(beide laatste uit Heverlee) zaten daaT 
ook vertegenwoo:irdigers van Interleuve~ en 
van de grondregie van de stad. 
De bedoeling van de bouwmaa.cschappi.j~n is, 
in sam\mwerk±og met de S•taö aie ook rio1: 
andere middelen tot haar bèachikking 'beeft, 
"aan grondpolitiek te doen" (Bogaerts). 

Aan de hand van een nota van Ve-rlinden 
werd tijdens de.ze eerste ö,i,j eenkomsc een 
algemene inventaris gemaakt van de wogn- 
.gebieden en de woonuitb.reidingszone in 
Groot-Leuven. Daaruit blijkt dat er, 
Heverlee buicen heschouwiiig gelaten, 90 ha 
woonzone vo.orband.en is. Vootr woonuit 
breidfogs.gebie'd'è;t :Ls er ,niêll: minder dàn 
300 6a Noorhandèn. 

Uit de nota komen al een aantal priori~ 
teit~n naar vo r-en, Er moe,~11een einde 
ge s tel9 aaa de g,rondspaku.J!a:t Over d·e 
bou'l<rgronden: "Gest,reefd moet worclen om. O'p 
de eerste plaats de ''woonzones" in die 
geest uit te bouwen en slec:hts de 11wooil. 
µitbreidingszones" te laten aanvatten 
wanneer de ,s verzadigd zi' •o·- 
wanneer ee1;1 de aa'nvaardba•r 
zic_h 'h:i!ervo · · ngt". En over 
mogelijkheden van ,;ernieuwbouw: "'Is de 
Keizersberg geen geschikte P,laats om e,r 
w · t voor die men ·' 
n .8~ oning 
ó . ti ,gen ga· 
p . - van uidig ., 
hetzij definitiei? Denken wij - 
gezonde woni · de Riddersstraat, 
Do~$!FS t,na t nab,:i.j 1:Îlggende onge~ 
zoni:l'è ,w,oning e~n'IÏ!euw6ouw wo1.1dt 
goedkoper genoemd dan rueuwbguw, .aan woon 
erven ,rorät ooit-al gedacht, en een oude 
CVP'--verkiezingsbe-lofte, e~n informati.e 
c,entrum ove11 de huisves ni:ig voor huu:irdel,'s 
en ko;pers, w,ord,t l'ee,r bo~ngenaalid, 

He.t Dijlepaard vroe,g Verl:Lnélen hoe hiJ 
dacht de bevolking hierbij te betrekken. 
"Bij deze gang van zaken kunnen vanzè'lf 
spr~~end al1er~ei werkgroepen betrokken 
wora'en ,zoa,la b;o.,, t:V,P-sek,ti:ias, o,f i:le· Mi- 
1:i:eu,;a-ad,, of de ve,r,schi,U,end'e opbouwwe11- 
ken. Er.zouden 'hierover ook inspraak 
vergaderingen kunnen georganiseerd wor 
den in de oude deelgemeenten .. " Ondertus 
sen is er a,1 ee'!' l)weede ver.gade,ring g.e 
w:eest me\t op ,de dagorde: ko:nkr.e,te er~ 
voorstellen voo'L' grondbeleid en huisves 
ting. 

Dat z.ij,n, zo te zieq, all.l:emaat mooie voo•r 
ste'lhn en -idee'ën, ti11ia•r w:.e ,màken h4el.'biJ 
lioch enke!.e ,be'denkingen ah we i:ien boe 
i:14:- hee! Verlinden. ~eze (of andere?) p·riÏ:n 
~ipes _inde prl$1:1Jk toepast in Kessel-Lo: 
in Vlierbeek vb. zal in de nabije toeltomst 
een woonuittb:reiäingszon·e, a'angeaproken wor 
cie11, daor d'e ·S,M,!leuvelho,f. 
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Op de eerste plaats even signalere 
KPB, afdehl.ng-Leuven, een ware log 
aan het voeren is tegen het ka~ n 
het me d .,m. v. iitöties èn o n. 
Ze ze ons gaar b:1,J;j:~g_é!,ar gr - 
tre~ken, want z(t st;w:-en ons eve e- 
ze brieven op. Helaas, beste vr en e,i, omdat 
we één kl!'er ons goed hart getoond hebben, 
wil daj; nog niet zeggen dat we dat zullen 
b)Lî_ i,ve_n doen. Als we nu ook al alle G>mzend- 
b n publ:ii , d'ie we · · · gen, 
d bi!'lne · -l!ets ànd r i,n 
a . Ne'e, en lie,iiè, e be- 

en de seerde bere'iken, 
waarvoor ze bedoe z-ijn, en dat.betrekent 
in di je soms a:l. lieel veeL En. d5'll ho 

maar dat ze çaar effekt serteren. 
et een mage'!;e oogst de d. 

•d twee l_èee1ësbniev.en. 
,rs dan ,zo we'd:n,:i,g op ju• lever~ 

gerekend in een bier-stad! Volgende 
keer •15eter, hoor! 

and te wa voor 
t'né, 11!6de van 
an'(; a,h llO keZè 
te . het arfi¾Al "Te Oek 

• en" in I>ijZepaa:rd nr. 4. 
"Orul.ir· het opschr.ift 'Andene Psychiatrie' Lees 
ik: "Het: is hen (I"3ktcr De Somer en suppor 

seZi:-er 
;...cc~➔;;:::.;;:::.::;~;;;::, op 

e ge- 
spijt 
zin 

p . r andere en 
· · etsro niet 

a 
j~Z 
dke 
·u1et' 
een 

=tè1tschappe . 
Het, l>ijlepa:a:rd; netr ale vele an.tl.ere kranun 
en ti.iàsr,hrifte>tc, schrijft wei over hst 

· Z.i-eiI! en ka.derrrische 
een be- 
ge a a'ks 
iièn ti:pt, 
ge de 
beqelêäd ; 

os e ep) rt.a bij ,m,..3n 
eni e · gd weten- 
ij ( espe- 
rd v ·,ru;m't 
:r>k • : 

, • • • ·;1 ·a- 
wpec1ze pa den 
psyc'hópaten en z,..iqr-e a"/Jko teert 

aeiiev lîé prenatJ<tle dynarrri"f&z, een t:he- 
ie o.a. t;wvkk · • sven-1,' 
, ijn /le.nu Peev- 
VoZ,g'en ;t11l\CI~ • 1 

!(en n M•7<:Za çhi- 
ee aj'wijk-in ver g . egaan 
,z,'îè de onf;r.,)iKko'l-ing van het indi'liiáu, en moet: 
• . ~ oot>zaák van de aktus"'l,p s_pannin- 

gk ·sissen, in vee'/; ge~ 
ge1111J ee · · · tenie 

1/ki'd;t]ene de Pe befi)i3exit 
1Ze1ffs 'dat 3 w,l d{J1t. 
,prenJltaZe e tJli, - wo:rrden. 
bi, het epoo» van ieke vs11choanaZyse 
blrstaat de the"f'<WÎ,e er vel'!lolgeM in de pa 
tûm't bs111USt te rfldken van di,t -trmmr:z.. Naar 
(Is. worden wm Zier' prdbee,r,t men in 
1/p, Pàss4ge ~ k van '&? ~moeder, 
~ ;,,itf/li,eliwefn. ~gse'!lf; o/bs baai- 
71/0eder an bieát ·ng ~ het ind,/,vi,- 
du, In de prak het genezdngspz>oces 
(IB"beuren via het àag'e1:i.:fkse s~Zeven, eZk. 

op aijn eigen ritme Omt bewustwot'IW'.l van de 
voordeboor,telijke spanni11gen gebeurt 0.a. 
'lwlgs, wi ide bewegingen" in saho"rf171e 7Js,toe Zan 
en }i en),;. vende-r' ,vi,·a: het: vi'nden van 
veU · . ä en r;aborgenmnlä in de gpoep, cm 
tens·wtte Via snk'!Ze ·t}fzyapeutieche sessias 
waar mé>l op de klassieke manie1• van di>oom- 
001•kkzring en geap1•ekc behlUst geraakt van 
hst pvenataal trawna. { ... ). 11 

Han I:efeve"f'. KesseZ-fu. 

A:J:s W~Jlu van slechte wH, wax-en, zoudan we 
séhrijyen: "Te gek om los te lopen''. God 
zij dank, zo zijn we n.iet en we bedanken 
je dan ook hartelijk voor dit stukje we 
tenschappelijke inYormatie. 

1/et :fie;iJ.t van de week~ is !fè,t volgewie. Mijn 
Lief ën ik houden sinds 'kor't:e tijd, een wcin 
keZtje open in He'veÎ'Zee-. EnkeZe dagen tet1ug 
s1!apt hier een poZ:itieagent binnen, maar 
veribui;jnt heel: vtug. Hij kwam aï.Zeen maa1' 
een PqPie"I' (z.ie ittustra.tie) binnenb"t'engen. 
Ben. u1-tnodi~ng om· me"1 re~1,ame te maken in 
een at.oei;, tè- ge,Jege~iq. var.i het t,,ie1•fe,91t;i 
wfl, .. ,wat dat: l.aateie l>ë.tct/{.ent,rv{!)»d'il «ilg dui 
deil1-3k gesteid in een N.B.: "PubU:ei-teit, 
andet>e dan van de Leuvense broUIM:l'ijen, 
w»dt niet toegelaten op wagens of in grqe 
pen." Boeueel: Leuvense b"t'ow.erije"tk zi:jn ar 
z.oaZ,? Precies. 
/.J.a,.,w. de 9r8ediensten van de ,'géme1mschqp 
JJol'de;,i .eeb'J•,~i,R't: als '['tlb 1.iai/Je'i,'{:artgen:tldn voo:,, 
Steflq. Ar•tois, noeh min , noch meer. Moeten 
diez-e'lfde agenten. (poiitie- of pi,J:,liciteits-, 
schrappen r,Jat niet past) mat een ,,itgeat,•ck4>t 
gezicht mensen aar.noutien, die d"t',mken op d4 
openbare !,//!g Zavere]'I;/ 
A•is ze zieh 01? he» e$adhuis met a,,zelfde 1'.,f 
ve~ 0p an</43n dinrJen ;aouden otoT>t'tin aio op 
de promoti,a van Avtoi,;, h<Jt /JpVI'i;jen. i•an da 
Boerer.bond en het rt,ggeateuntm vai-1 Je midden 
stanjl, om van het -iinhal.m: vm: fi..me"li=kx nog 
maar te .zwijgen, dan mm iedeJ'ean daar :,,., Z, 
eens goed kunnen- bij vai·en. Mam> d,it kan de 
be~e Zing niet zijµ, zekerat? 
~ef).. amikdolfe•: 0lJ e~n avond, temiildmt vm1 het 
BiePfë!Jtivat, stendan 11 hei•en van de ge2'i?eh 
teU3ke po.zitie i11 de gang met ee,. huiozoe 
kingabeve L. Want wij zouden drt1gs verharnh? Len. 
Het enige wat àa.arvan aan was, we àat 1.>e in 
onze -tuin henn.eppZanten grootbrachtatn, ie-es 
wat wette Zijk vo l-k:omen in o"l'dlf! vs. Hoe de 
2;a.ak _dp;p. r,if;liep? Wi:_j w,n•den a-Ue;iier 1JOO"I' 

o~ervvaging meeg1;71omen nam, hst Jus#tiep« 
l~-r,s, _aLwaat> we u1-tgeb"t'eid ondev dé Zoups 

.(l?,ng,en, ,11~ aolite'l!af op beva ~ van onderzofJke 
(fli!,chtrfP, ae Pauw een naah;t ,b,ij df3 8-iifkswachb 
ue Zone,wij. De vo Zgende m0rgen gaf dme 111qn o1:1s 
de raad ona met andere dingen behig te houden 
en dat was nat dan. , 
Mer.k op dat het hier' vo~komen ,onwetteZijk was, 
ons een nacht op te eZu1-ten. En ondertussen 
laafde de he-Z.e stad z-ich aan de gep"t'eaen ai 
koJïq;.l. 
~elioZ! 

Luk Ve"t'8Ï.uys, fle1Jev7-ee 

BIERFESTIVAL LE'UV1EN 
12-13~4.'1S mei i'f978 

16.01, 1'97a, 

Eij &~lctanhvid van het s• !iorfostiv~1 te t~v~, dat dooriaa~ ~p 
:1 i i, 1..3, J.li tlfl 1 S !r,e~- e. k-. ~-ovdt oen [:~'te r1t~hi,111ptP1:;- i,-. hé!: jir_ç·gc:-iii:.r..,, 
l-n4<Cl"ç.!ia~dd ondex: r...r~ t.h~ 111. 900". ï e~e: ~.1-~of:!t f?_lhH <:10:0-:.- op 
ma<:-1'°.d'"[ 1S' r:1.ol (1° P.if,~&--ccrdoe) Ct"I zc.l #en :Vv,!-!cd4co or,1::0~,'è'Jcc::~c: 
cc,;:t-;-<'"i:-. vAn ',l~ na<t ma~~n. l'u ~t)chhi1c:l1~ 'tr,l:ieh'tfnç•n ',Ordt:"~·U ,:i,:;.nticri 
la~c~ not teog~zonden. 

C'e '.fOoM-·•.:r.:rden t"at: deeln.u:?.e zHn ttlc: YO}::;~,.:> 
1~ ~con•Qv~,e~. e~or.ecte o! cooio~ A 

t• p«$,Ofton•,.1;gen. e4.C:,an~~-.e of c.tc.ior. : ~-1-tSJ rr 
e"'U:c ~-01i~~de 900 r~ 

~l!I -éo: ~on~,1ki;e1.ijkheid 't~ •1ct"hosc:n i_s 'he:t •.;er.s!!l-ij)!. :ur l\'ÎH v~e:1 .!..:) .. -:. , 
f!fut, o. ,1 ... ~\o' d0Ulnc=1cnde wace.na ir. hr:t ".'..ads='" -tç ~ettefl van he-.t ~~ 
,v.aq ~e r;.'tOCI-( ~!.900' • 

ln t.i!.jlo\6C vlndi- IJ d~ L"G~hriji\'!nJ$~·or:ttfliu. 

G,i!,Ucvt dh JuiC'!e.l:!.j,k int~vuld t._..,J& ~e: z.er.den op oC'!ru 
r - aü.CY.P.r.". ~tthe.lse..s~a.;..:: 1 • J<X)O !.~vei-.. 

~i:t de :tees~!' hoc:2,ac.bdn&, 

btPll.tî Re~-5 1 
Voor-::!. ç eer. 

Jongeren van e Jeug u s 
· , hielden op 

d in 
hten ë'/i, 

. et l;l-. 
slaapt" 

·l'O ·en ze ·elwandel- 
. straat in liet werd e_en stil px-otesE. 
D~ meeste eken geamus<>cerd naar de 
~J:l:,te opt'o, amen het p_amflet a,an. 

Bn.~de u,:IJ ,s•: 
"'11:i.lj'dens · taan :no.et de· heélendaagsè 
~ens onge miljoen maal meer lawaäi 
ondergaan dan zijn voorouders· . .En dat omdat 
ouz.e konsum · · tsehappi.j s·teeds meer en 
nieuwe e b eho , · ·· r t zoals : 
au to' s , : fi- · radio , 5, 

t t •l t eevees 'hJk me:c:h[- 
ne·s' im vlie 's,p-reke,tcs 
en zet:li et s bruUen 
• ,. • I • • • eid ewust op- 
geofferd t.envoorde le van voor en- 
kelen, voor · de ~x-odu ie lawaai- 
makers • llo kom ' ok dat 
.r11pa,.;te voldoen n,iii t 
ii'oo,rvJ/e n ae•n g 'l,,e. 
Ben ge.l. t:La wo,t eg ,a!.,s een 
o:.,e,rbod besl!empe ,d de bouwp,ro- 
motoren , e e centen he voor henzel-f 
ergens in ae nog rustige nat~ur een kast van 
een vilila neer te kwakken. 
De geii' ze get · ·nde'r bUjvèn 
~~n oo, hoolidp •t,céss 1 ,gehoq1.>- 
s1,toorn r we~r etmogen, è':et:'- 
us tve vem1. van het con~ 
centratievermogen, slapeloze nachten, en:z •. 11 

L!.i. - .. e bche:r:-.aad b<_.:houdt -:.,1.ch liet re<:~! •.100:- een in:,:: •. rt· · 
n • ..~ • 

t • ; - e : ··•1,o;:;;:;e 5'!"""A--Wt-t"tje: •• ~ 
·w. 
;,1!!'C~~~-!._ ~ 

, , H11f\,o( '"'"'"~""•·I Htl_ :i.:>00 \ .. ,.,11 hl<.0~111,"'J » i;,, .• ,"' 1,-,G"C,•lU ~" ••"•.1 -,.~:~1_.:,0 to 

Verder vonden we op e a~ngegev 1- 
schaal, ~at een z ek , 
te , k en 
ge':' .. er 
lu;i. O• ,;=,-.....;=~ e 
men. st - 
kon ! aier (110); motorfiets m~t 
vrlJe uit1aat, dancing lil-et klankinstallatie 
open (12Q.); start straal'Vliegtuig (130} ••. 

D,e s,s e wer gde gev ., 
ont:ha: ,tc de ,oopliu 
Voora u -ea:é men pontaa el- 
len over ~un tij~ geen aotomobie- 
len en_ v1.'>.egmachines .Anderen vertik- 
ten het een pamflet aan-., te nemen van. een 
stel k-l ~ · , • , 0=s • ..s,.t:ol!lllerfreaks g'l.ngen 
J,U1S Sili o b ' , .. ,

1 
nze uu,rc·,. ter~ 

w11.~, e,ë e~: "lcl.j,k IMma, 
spok _ , owns ..• , 

Hoewel a7 initiatliefneme'l's in het begin nog 
al scep,c1.s~h st~?den om in't stad de ver- 
kle~e grap3as u:i,t te h- , vonden ~e bet 
n~ laag tie n,1. de mensen 
wH~ eer s ids,po l iu-tie'. 
e: ~ WIi"!! ,sc ••• e,x- ,wed zelfs 
ee 11.eu-aj(tJ..e t:'i!gen de we-gwe-rp- 
verpakk:ing gepland 1 

een koYrespondent 
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Ben n-;utronenbom op heuven: hoe zo;u 
dat er uit zien? Ko!llllan, de kleur, 
pot:l!ode:n, •bovengeha·a~d en laat wer- 
lten dice f~nta,aii,e. W,ij, org1mise'!ien een 
t.ekenwedS,tl:iÏ.j d, 

Il 
Ln Aa,1s,t en• 0ostende heeft het ge- 

1 1 • , O'ffl meentebes,tuu•r •e:en' mode o'P,'ge·ste'Ïd 
1-------------------------------"- tegen d·e neunronenbom. 1.ln·a•f. de_ Tueu 

vanse <::VP-fraktie dit voorbee[d eens volgen. 
A1 was het maar ter bescherming ;van het onge 
bore~ leven, Wan_t_, mijne heren, daar heeft de 
z'e b'om ni.et de mi:pste ee,rbied '(oor. 

ftrigezow!en b.om-briel!). 
De neu.t:ronenbom v-e•rhoog t he·t· r:i: siko van ee~ 
keim;;,orlog, omdat de verleidlng veel groter is 
om ze eUekt;ief in te zetten o,p het slagveld. 
Hee alischrikkingseffekt van ker-nwapens(" ze 
wi>1:é!"n toch niet gebruil>t"? verdwijnt dus. 
De efeu•tronenbQffl is nog n;i:e:t i11 is.roduktie geno 
men, en he,t is 1>resident 0a•nt~-r dle h,î,ero·l!,èir 
een beslissing mo·et nemen. En zelfs a'1 wo:1;.cl't 
ze door de Amerikanen gebouwd, dan is België 
nog niet gehouden, volgens geen enkele NA'J:0- 
verpfichting, om dit wapen o.p haar grondge 
bied to,e · te la·fäg:_. 
In Ne_derland i's 'tl?gen de bom :een, gr9ots,;heepsc. 
akti:e op gang g.eJopmen, in ;ellçe stvaat hanfen 
anei-neutronenbomaffiesjes en meer dan l mil 
joen Nederlanders zouden ziioh ceeds tégen de 
bom nebben u'i cge sproken . In België organi 
ijeei:,t het Over Iegcent.rua voor de Vrede, dat, 
verscheidene w1,e~esbewegingen> .S"!'Oepeert, eefl 
;ikcfe "oor de ontw,..pening in li_et algéuieen, 'ter 
onde,steuning van een specialé zitting fn ~~ 
UNO over ontwapening, van 23 mei tot 28 juni. 

. . . 

Ali:Le soldaten liggen g,oód in de kaze'rne, maa-t · 
dat was dus de bedoe}ing. Erge-r ,is dat het 
ambt ván burgemeester Vansina wee:x, beschikbaar 
dis•, \fa,nl! ,de b,t;av.e l>orsli is ov.e'i:l!,eden in zijn 
ambtsz'ételi. 
Maria Van :rangeren door in he't :firiètko't I en 
trouve:ns, er zijn ook geen kian~en, 

Toe en · · leveren, want het 
is• zoa hi111a, hoor. De S 
))a · en6 o\!eotc 
ei •i,l\t · maa1 g 
se p. 
Ph · hoogstens een dagje ~stil. Alle W 
len zij_ 'ni-tie'f vewijderd van de KUL, He- 
laas - a,Ues h.eelit z'i,j,n keerzij,de - de Vlamin 
gen oo;W. 

U heeÈt het al ge-caden: Wl>J zi de ,neu-- 
tronenbom. Niet alleen ç,m pol ,edenen 
(het komt uit Am • , zal dus wel rol!llllel zijn) 

· t ha en van ons niet ge- 
thi . Want moreel gezie. 
f! :n koel< en ei. Wij 

de wen 'di.t s:'eandp,un,t éen 
r · e'rhe _ d_en is . · 

~ - •. l 

;..-&..:.....:..··=:-. --=-=-- -ê_! on wa~~rn .... n 
- om 

te over- ~.. leven • • 

N~1,c,,,a1e 1,aml)a<Jnc 101 
!.1t'un aan ee Vere-n,góe 
N3ht•l'I voor On1waoenmo 

OVERLEGCENTRUM 
VOOR DE VREDE 

Nationale 
betoging 
7 MEI 1978 
Brussel 

ET gaat een spec_ialc betoging door in Brussel 
7- mei. ( 1/i,.,3o;u : l,(apeHemarlct: ) 

HET. SWINGENDE DIJJ~EPA\llBD 
maal. 

We n wat 
tw Leu- 
ve Ook voor de 
Le 1 te weinig weet 
va gespré'k met 
Gui romocie en pI'o- 
gr: 'Luc Vaî\l'ieere.ntlll s 
van . 

l 'T ==:;.;.,:,:,.-"'='=~ at 
2J), de 
r,u · um en 

' h n !71lti' 
d • ~vus 
b ulturele 

alle 

e 
e 

00 • 
kg - 

rstr ia e 

ri 
vo n an- 
de is 
'''h e 
8 . _ er 
keuze voor; a g 
Kulcuur is v 
dl tt ri- 
tei i , 
be e · t 
,hu :ik bat- 
te ,aéh a·as<t 
de tie n. - 

,. 

Set is echter nie T STUC 
en . S~ - tegenover . Ze 
ziLli p g@.il'o-o.n de tt,1.e .e h~t 
konser,tilev:en iin 'L ó.ts.te 
deel bepalen (alt nwege"~ .. 

De vr,aag naar de mogelijkheden en moei 
lijkhed.èn van het konsei;tle.ven, waar deze 
J!Ub,Jfiek toch oozrspro;:ikèl!!Îljk ovè:rs gaat, 
h4angt flaUV •llllme,'I) met ita·t en !9'1!'il!l10m •eq doo,r 
wie er geo11gan:l.aeerd wo•tdt en du·s ook nan,t 
het hele Leuvense kuituurweret'dJe (wa8'r 
ook de pQl~tiek en de band~l een belang 
rijke rol in spelen), de atudenc-enor.gani 
H1des,, hun intent,:i!ea en verwezenlijkingen. 
!rev:en11 a'eo virae;g naar de ,plaat•& v;,an d'e 
kul tuur -in onze maatschappij • • • En kan 'he II 
1W nog een beetje ingewikke~der, worden? 

l~e weten dus da.t 'T STIJC zi.;n gezicht aan 
't bepalen is tussen vonningscencrum (kur 
sus sen, -at:diers ... ~ ~n diens t encentrrum 
(maceriële ,en financië1e. hulp aan be s.traan-' 
de organisaties en enkelingén) en d•;it 
SKAL wil vormen door eenmalige aktivitei 
ten, vértc.ekkend vanuit een teotcetische 
maatsc~app.,ijvisie. 

DE NU ••• 

SKAL is organisatie die di:;t jaar 
grote n_ it de popwereld op de a•fficbe 
had. zi· doen dat ook elbewust om geld 
in ' t te k or hun andere 
ak ' Go zonder :.;i5:ico. 
'T ëe aie • de'!'. 
be to' t11g · 
jaz , pop, folk en ·a1;op. 
Hun klassieke konserten hebben wel een 
losse.re. sher da oon zijn. En j.azz 
is e ook in Leu 
~~ e we 
Schu • ,t e,qeJl 
moe.s ; -v 
echter op11_ii,uw, m t s .. ~ 
van de sta_d?) . 
Oe ak 'ten van S~ en 'T STUG vullen 
dus lijk een le'emta op. S:pi.j.tig 
dcll't isch enwe1l, s'tudant.en l:îe,i;ei:ken. 
Hoe 1;e caen te ver lre::J.;p en,?.' 
Op onze vraag naar e:ventue'le samenwerking 
met de teUV'ènse kultureli, raad antwoordde 
Guido ·, dat 'T STUÇ toenadering zöekt. 
Oee'] 8!1 van !t een bre- 
(der z p de L rwe,te,M en 
kan d e bepa me.tl<e•z(!g- 
gi,ngs de s k.; ge'Ld is 
echter niet hun enige interesse maa•r wel 
het ui~boUW'en van een degelijke kultuI'ele 
:imfrast~'ktuui;)1• liet J;,,lij1ft echte-r een 

·V•l1a'ag, door een ll•rede~ pul;,li~k za1 
•worde r'ollike'n, Het ël\,j.g11 \ton.takt nu 
is er ach ~:t enke•le s'choten•, 
scoutsgr9epen, j eugdwel'k en afges.tudee·rde 
studenten die in Le_uven bleven hangen.Ar 
beiders, Yorden helemaal niet aangetrokken 
door de aktiviteiten van 'T STUC en men is 
zlich daa•r.. wel bewu,st van. Maal/ is, het ook 
niet zo dat de:»e doo,,, de s~edetij,ke o,11gan~- 

saties enk'e.l van voor hun tv-toeste·l wor 
den gehaald voor bierfeesten, bradè.ries en 
soortgelijke kommersiële aangelegenheden? 
Leuven, de kulcuurstad o.f Leuven, d·e 11:an 
delaarsstad? SKAL beto-0gc dat er vanwege 
de Leuvense b,evolking e:en groot war:t&icouwen 
is tegenover studenten en da·t het en;i;ge 
kontakc zui•rer kommersiëel is. Een moge 
lijkheid om dit te doorbl'eken is, volgens 
SKAL, dat de studeneen zi_ch gaan interes 
seren voor de probleme,n van de 1,euvenaa'l' 
tbv, :i:nvlilsweg). 
"De policiJ~ samenwerking als oid.défei to't 
kulturele integrat:ie". Maar dat is een 
heel aTtikel waard. 
'ten ander .eden voor het ontbreken van 'kon 
takt tussen de student en de Leuvenaa:i, 
zij,n de za'le,n. 
SKAL: zowel de Lèuvenaá-11s als d'e s.tulienten 
hebben eigen zalé:n; neem bijvoot'beel.4- d'I!: 
aula, die je als niet-s1:udent gewoón 'niet 
kan vastkrijgen. Dit is voor 'T STUC zo 

_geen p aar hun ~igen zaal in prin- 
c"Lpe vo rga•n,i:sa ties èn p.ubliek èn 
genres . Zrij a•a,11,z,eten om 
'iets bu eigen gebeuw te - 
ren als ig blijkt. We v 
zij o';'ze uwelen schouw urg ook 
Jjesch~kt n voo tiviteiten. 

-~ STUC gee en eeg.en, ah 
•l~.:ise-rdoo,r . ngsp t bov,e.n a•e 
120 ~,; ~o (,ee fprij's,, waa,r 
ze d!l.t .:Jä· ir nie ovecr wees·t ! ) . 
SKAL wil de inkomkaar boven de 
200 fr , maar mkt tegenovirr 'T STUC 

.op grot ( urde - 1 

En h•:L.e, n blee ne- 
den: de (P"t' t a'il; . 
oproeie . e al 'i,s e ku,l- 
tuur • t de stadsschouwbut',g en het 
handel ond ons inziens helemaal niet 
doen. en Sl<Al:. denken er bij wijze 
van sp i,,oon nie c aan Wi tl Tut'a vooi:r 
een ko ,b,a,1 u\'Lu l!;.e 'Q.O.digiin. · Goede 
konser en niet nooêlzakelij1k 11e~·l 
geld te os en. · 

oh:~ allemaal zou de Leuvenaar wel merken als 
•• elke 'iilàand d·e affi~l!ie val\ SKAL of 'T S1!UC 

~ou le~en en ee~s nàar eert of andet' optI'e 
den zou gaan dat nièt i,n éle s,te~ta, de ri,!i 
schooiJ. of d':-. stadsschouwburg pl.aats·1'ieeft. 
Maar gaat hl.J daar wel naartoeq Weet bij 
wel wat de stad en de ,sf-"eli.' J'ke O • , • "" · rgatl1'sa- 
ti.es zel fi te b 1.eden hebben? Is de "Leu 
vense", k,ons~•rt- 'el) ontspann:imgswereN.I ook 
geen ell'landle wa'Sr g~en ov,e11zet(bpot;._öe ·naa-r 
t:oe vaart? 

Kritiek!, vragen, suggesties ... : !Ject Swin 
gende D13le.paard, Blijde Illkomanstraat 115 
3000 Leuven. ' 
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Moeil_ijke start 

Om de, t e Leungang van het kommerciële le- 
ve · • - in de 14de en de 
15 
;il. aa r t die 
ü Schelde. 
E 1686 toen 
h ng van Don 
'p ur der ])le- 
d i~lemaert de opdracht 
g eten van in de stad 
"to . . ~ 11

• Dit ontwerp 
bleef zon volg. 
Op 21 juli 1730 heeft het stadsbestuur de 
zaak opnieuw l'iesprol<.en en er werden kom 
missarissen aangeduid voor een onderzoek. 
Er werd een schrift opgemaakt voor 
keizer Karel ·n men toelating 
vroeg "om te aeven ende te maecken 
eene : e hooftstadt tot in 
de g n de stadt Mechelen 
ende en grondig onder- 

. i aur 
de kosten 
n en 10 
ting van 

tot 2572/ 
e tot een goed 

zo ra de vrede ge 
anden terug aan 

ield de magistratuur 
z1. . bezig met het plan van 
een vaart naar de 1lupel. De stad had 
aan 1t.Spalart een nieuwe studieopdracht 
gegeven. Deze steel.de voor de vaar t ·te 
doen dooYin;~ken langs Wilsele, Herent, 

· · · tmeerbeek., llever, Muizen,. 
tot het Zennegat en een 
n deel van het bed der 
esa11sberg en de Vant 
p werd goedgekeurd. 

1'rwezen'l1ijking 

De vaart had in het begin veel tegen 
sla~ Er waren aanvankelijk slechts 3 
sluizen nl. te Kampenhour , Mechelen 
en het Zennegat. Men had de stabili 
teit ervan blijkbaar overschat, want 
al in 1753 stortte de sluis te Kam 
penhout in en in 1758 deze van Meche 
len. Bovendien werden in 1759 de dij 
ken te Muizen vernield. Er werden dan 
2 sIu i z en (nl. te Tildonk en Boon 
mee rb eek) bijgeplaatst en op 11 juli 
1763 werd de vaart om zo ce zeggeu 
qpnieuw cpenge s teld voor d'e scheep 
vaart. 

Grootse plannen 

De v.a;ïrt had voor- en tegenstanders, zowel 
1,!Ï..j ife 1iurgers als bij de magist,ratuu?'. 
Er waren vaartgezinden en tegen-vaartge 
a;!in'den. Er was ook tegenkanting van de 
steden Brussel, Mechelen en Antwerpen. 
De Geeverneur-Cenei;aal der Nederlan.den, 
~~el van Bothai;ingen, was echter voor 
sr:.anlfer van d'e vaart en na een gunstig 
advies v,an de "Staten van Brabant" we11d 
het fiat gegeven. Deze vergunning o± 

occrooi liet de stad toe de werken te be 
ginnen, het wateY van de Dijle te gebrui 
ken om de vaart te spijzen, doch alles 
moest door de st:ad betaald worden. Daar 
om mocht de stad echter ook taksen beffen; 

:Op 9 februari 1750kwam Karel van Lotha- 

ln de 19e eeuw: belangrij 
ke bevoorradingsweg van nieuwe 
industriën. 

ringen onder grote belangstelling per 
soonlijk de eerste spadesteek geven. BLj 
die feesten die daarop volgden gebeurde 
er een ongeluk met het vuurwerk voor het 
stadhuis. ~erschillencfe burgers wer~en 
g·ekwetst en de Prins verloor er zijn 
pruik bij en werd gewond et rech- 
teroog. Dat belette hem · . 
tot vier uul' 's mq,11gens .,. 
J-ied·en deel t•e nemen. 1:l}i 

1 was het bed dar vaar t ge 
El:n l. iet men het wa-t er de 
pen. bit ging uicer-aard ~u- 
we feestelijkhede,n. Qp am · 
na een moeilijke reis Benedietus M~rceHs, 
burge r der stad, a1s eerste met zijn schip 
geladen met klompen,piaveien,pannen en 
andere materialen onder trompeigeschal en 
~anonsalvo's de stad binnengevaren. ltet 
maken van de vaart en de uitbreiding van 
de handel diie er het gevolg van was,droeg 
veel bij tot de vergroting ~an de stad. Van 
de abdij van St. Gertrudis tot aan de nieuw 
we vaart wa~en er enkel velden en weiden, 
Daar ontstond een hee'l nieuwe wijk. 

Grootse plannen 

In 1834 besloot de gemeenteraad tot 
~ergrQting van de kapaciteit door de 
diepte van 2.70m op ~3.60m te br~ngen 
en de breedte der sluizen van 7.25m 
op 8.2em zodat er toegang voor sche 
pen van ongeveer 700 ton zou zijn. 
Dat er in die tijd heel wat nut in 
het kanaal werd gezien bewijzen ver 
der nog de plannen van 1876 om de 
diepte op 4.50m en 5.50m te brengen, 
wat echter in 1884 door een goever 
nementsdekreet zou ve'rworpen worden. 
Na het openen van de Kempense steen 
koolvelden werden er heel wat per 
spektieven voor de kolenafvoer in het 
leven geroepen. Zo werd in 1911 een 
plan opgevat om via de Willebroekse 
vaart, een ce realiseren verbinding 
mee Kampenhout, het vak Kanipenhout - 
Tildonk en verder langs Aar schoc , 
Diest en Bolderberg een kanaal naar 
Hasselt ce verwezenlijken. Er werd 
een kapaciteit van 2000 ton tot Leu 
ven vooropgesteld en van 1350 ton 
voor de rest. Als uiteindelijk tracé 
werà dan, om militaire redenen (ver 
dedi&ing van het grondi;el;ied), het 
huidige Albertkanaal gekozen. Zo kwam 
er van de vco ropgea t e Ida "er'groting va 
van de Leuvense vaart; niets in huis. 
Vlak voor de tweede wereld0orl.og wil 
de men de industriële koncentratie 
rond de vaartkom verder uitbouwen. 
ln 1938 werd door het stadsbestuur 
een plan gemaakt voor het graven van 
een dok langs de linkerkanaaloever op 
bet grondgebied van de gemeente Wil 
sele. Wegens de oorlogsomstandigheden 
en het ontbreken van budge·ttaire mid 
delen werden de werken nooit uitge 
voerd. 
In 1972 werd de vaart door de stad 
Leuven aan de staat overgedrag~n zon 
der eigenlijke vergoeding. Zo werd 
een reeds jaren duttend debac in de 
Leuvens.e gemeenteraad aggeslo,ten. 

"W,:_gende maand komen we terug op de vaart : 
dan gaan we konkreter in op het ekonomisch 
belang ervan voo r, Leuven, vooral met de 
industriële ont;wikkeling van de streek tij 
dens 4e vorige eeuw, en op de teloorgang 
van de ·vaa11t gedurende de laatste jaren. 
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Aktivi<1teiten bfonenbrengen v66r de 25 soe 
van d·e maand. Al<tiNîtaiten die na de !Ode 
van de v.olgende maand p•laatshebben worden 
ongen:ogien,, 

Geiileentehuis Kesse.L~I:,o om W u : videg 
mont~ge "het gewel,!i van de ..,apenindustrie" 
en voo'Ebereiding van de nationale .manifes 
ta,tia van 7 mei "ono.iapenen om te overle 
v;eri11. Or,ganisad,e : 11. 11 , 1, 1 ~erkg.r,oep, 

Heiberg Kesse<l-Lo om ~O ,u : ve:ç,gad.ering 
weffi<groep fietspaden: opsoellen van 
broeJiure beleidsnlan langzaam v~rkeer 

i-4. liPR<I!II : 

· 118 : 20 u : Optreden van de 
penfaigsfuif. 

· is 118 : Il> u : vormings·p·rog-r>amma 
' d of je Lev~n" gver de gem.eentelijke ~- 

ns Blacyput 15 en 20 u : groeps- 
aal D'e :É!ring1 te Kessel-Lo 

Ekl(e.,-cl:k, B'1-'i:jj.de- inkomsts,traa,t 1 )§.,Leuven 
Kunsus :v.AMWE11EN ,m SPINNEN EN WOLVERVEN 
to·t 22 apri 1. Deel-name : 1 . 300 tor. voor 
elke kursus. ;ruiehtingen en ins·cbrijvin 
gen ~el. 016/23.22.31 en 23.96.9,!. 

uit 
"Eerste en 
Bijzondere Jeugdzorg. 

lcker-'l:k, Blijde ln.~omststr;ia.c 115 
: 11 e zorg in opvang- en 

ingsc .m . ..,.. JA€, €Ml/., Univ. 
Ldaz e niens•t voqr Gees- 
ge-z Konsul'lta1t±ebure·au 
der asohuisberg. 

: , Jw.,is, J 18, 
á r 
IOe " ~besprel<ing. 

RGADERIN.G VAN HET D,J:JLEPAARD. 
EN1I'RUM, JAA:AMSESTRAAT 57A te LEUVEN 
IJUR. ERBI~ 2I~Nllll!! 

2,0 u i~ Heso, Groe'nsniiaau te He,yei:,lee : 
-ve-r,ga!f_e,ri,ng Di.el).s·t Speehud;mte. 

20·,3() u, :Ln 't Stuc : optreden Ko,reogroep 
Parter,re, met ',Pas Science', De Vuu-rvoget, 
Bel,et Ve,:;zet. 

LKS er-Remy.p,l~in te 
o : Yan ''liet l<:O'mit.ee 
s't 11• G z,i:e meer 
el 'laà ) . 

ptd,l om 20 u : Stadsschonwburg : 
"3200 Hoo·g!', door 13 jonge r en van 
e-renigiilg De Marg-rie t, 

ve,:;j/i'aTàag van een tfäker. 

:20, u : De V,roenR, Kessel-Lo : We.rkgroe.p 
Fillem Begodt van Jeugdhuis De Grams draait 
"Les Ordres", film van Michel llraul t. 

14,,;30 u : lleib,erg : Je geld of je leven, 
:voo't de Gid,sen :van V:lierbeek. 

JMEl : 
-~ u : Elcker-Ik : Werkgroep Bijzondere 
Jeugdzorg : 2de avond in de cyklus "Eerste, 
tweede en derdelijnszorg in de bijzondere 
j'eug_dzo'rg". Vandaag over : BUURTWERK en 

- llIJ•ZON'QERE JEUGDZGRG, m. m. v.. 't Lampeke, 
0ns Huis, Fede.r.a.t i.e Buurtwerk, ·ë,.ktiegroe.p 
wet '65 o)) de Jeugdbescherming. 

20 u : zaal Ons Huis, Coudbloemstraat 28 
ce Leuven: STADSVERNIEUWING: EEN PRESTI 
GEZ.4.AK OF EEN SOCJ:AAL PROJEKT, m .mv v . Luc 
GO'ossens (Werkgroep Alternatieve Ekonomie). 

J'Q •MEI 

-20 u : Ons Huis, Goudb Loems traa t 28 te 
Leuven: WONEN DOE JE NIET ALLEEN BINNENS 
HPIS : met diareeks over woonerven in 
Nederland en "Moeàer waar spelen wij?" van 
de Dienst Speelruimte Kes se l e-l,o 

OJ:KOND~ l'\.odiig:t ±.ede,reen u~t o\·ee vc l Leyba l I 
te speil.en În de sporthal van·'Ke.sse1-Lo elke 
woensdagavo·nd van 20 tot 21 uur en elke 
~aterdag van ll tot 12 uur. 

De Barst (toneel over werkloosheid), ·Tierra 
de Fuego (CI\Heense gi:roep) en Rue du ViUage 
(knettergoede ~olksmu~iek). Natuurlijk · 
zet i,ederee-n zij,n bes~e cj'ails,v<[>etje voo,;., • 

. 0ok woi;:d t gezo11,gd voor de noddige ,a.niima,tie 
op• de [ mei~stoet van de Gelll_eenschappelij~e 
Ak.tie. 
Totnogtoe wer,ken reeds volgende gr?epen 
samen: Dopperskomitee, Elcker-Ik, CVA 
Wereldschol-en, Kris tenen voo11 'het Socialis 
m11,, Rood Ko.011, Dij·lTepaari:I en Fem'i>nisme 
So11ioHsme. 
Jij of je OEgan•ha•ti:e kunnen zicih nog stteed's 
inschakelen, er is werk genoeg. •Meer inför 
matie kun je krijgen bij een van de deelne- 
mende organisaties. 
Je zult er tpch ook zijn? ~ 

0 

RIL , 

om 20 u: Ve~gadering 
de miiieuraad. 

'G'i:;otle Aul · · · va 
• a, O:s ussen- 

,l!d 0 fr.~ 
2 • 

t mè Buurt. 
· jk uit de vee een ordt 
me'I: de auto. Met eelen 

1 mei - striidfeest 
van links leuven 

. · N p;ER:S[JN met '' een 
regenboog", voo,r all van 

. 12 jaa-r in de Vlierb e 
!q,88el-Lo (Z'S h.). 

l-9 -u : Don B<l'se;ocent11um K : Jeugd- 
êiyö JOJilEM nod-:i.gt u,ilt voo nnekoe- 
kena,vond. 

el} 23 april f 0p,en-~u,rdag in ·he,t ~LP. c 
'Ierbank, 'l'ervuul'.sesteenweg te Heveri•ee. 
ledei:,een velkom. 

23 APRIL : 
J(t,30 u ~De Kd,n&1). ce ~essd,-~o 
.ll'e gelid n1' vc,.011 ii•e Gniorome:!:s- 
iies van 
20.,o·u: zul Heliant, Waversebaan 220 
fe Heverlee: "Gandtde" ,van Voltaire tn 
regie van Fons Gori1 door Toneel Heverlee. 
Kaareen I Abdij.straat 22, · Hever,lee,22. 7ó. 94· 
ll•eneane op 1'5, 116,2~ aprn. 

In hete van Dijlepaard nr. I had- 
den we e vele akt-iegr.oepei in Leuven 
~~uv~n. zij1n• ze do"r g:elijka·ardige 
rdeeen ,rd, en we1tlten ze aan e~ 
ze1fd~ pr . en leefbare ma-atschappij 
voor 1.edereen. Jammer vonden we het even 
wel dat ze meestal in verspreide slagorde 
de strijd vo.e,:en. 
De medewerk~rs van 

ve11 n ze hoc een 
.:.ensc i,nitialtt' en hele 
s va oepën om in Leuven een 
jdba feest l:'e ozga11izeren. 
li e rganisaties wer.áen uitgenodigd. 

Op deze op.roep kwamen genoeg gr.oepen af om 
het ent · erin te bren en. Ook de 
alg•~men ing van lepaard 
kon ;i:i:c ett i.ni,t cha<J1eri" 
He.t llag. r de ha mei-feest· 
in het de ekon krisis en 
de massa•l sheitl tè plaatsen. ln . 
Dijlep n j het ver- 
vaarlij klo rsrond,is- 
sement ro oruiit~ 
~ich te us s ·· j.1;,e:118 
nog. \WIi' Om tQndel' 
de mee s .en gro esloo,t 
he.e "Ko , -ee vogr een mei'' 
een speciale inspanning te doen om de :ieugd 
~e bereiken. 
Konk11eet wordt aan het .e gewerkt. 
Een b110s · t konk-r -,rmatie o:viei:, 
de wuk~ i•n on-z ., waa~b-i,j 
een aant· _nde voo n t.o.v. 
werkloze .en, jonge , n gas,ta,rbeiL,de11s 
de kop worden :i:ngedrukt. Óo'k wordt erin 
aangetoond dat de wel!'klooabeid geen fatale 
"natuutrrSJllp" is: do kr.isis kan overwonn.en 
wo,:;d~n door solida~re an de ganse 
a,t1!,,.e:11de•r,s!>e-Weg,l,ng,, D· ute za•l z.o 
'11,uim mogeilijk ..,.eit:spre · • 
<!lp vdjdag 28 ,apri!I. "'o 1 mei'fees,t 
georganiseerd in het Vollksbuis te Keesel 
Lo. Naast stand• van allerlei organisaties 
staan optredena op het progi:;amma van 
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'[t,n mens m"et kunnen thui.s komen, maar wa.t 
als je geen thuis hebt? 

OI~ONDE wil als vereniging een tijdelijke 
opvang bied•en aan mens·en. die thuis.loos 
z'ij,n gewor(len. De naam Oik~nde betekent 
tt'ouwens ''op, weg naar bui,s". 
Een thuis koop. je niet, vandaar dat Oik0nde 
een beroep doèt op vrijwill~gers. 
Wij hebben yoortdurend mensen nodig die 
bereid zijn.: 
- als begeleider in een 0ikondt,huis te kp 
men wonen om samen met de gasten een klieine 
leefgroep c·e voi:mcm 
- in hun g~z'in of leêfgr:oep iemand op te ;ne 
men door h€m een kame.r ter beschikking tá 
stt,llen 
- als e.'<teTite begeleider behulpzaam t.e .zijn 
in één van de huizen 
- als gezi.n of g-cQep kontaktmogelijkheden 
te biede:n aan de gascen ,door hen al eens uit 
te nodigen en mee in te· schakelen in heit 
ontspan11ingsleven 
- als gastgezin al en toe iemand op te van 
gen voor een weekend 

Momenteel zoekt,n we dringend begeleiders 
voor een• huis dat opgeriGht wei;d als ü,jde 
lij k opvaf\&•tèhui.s voor yi;o·uwen: he~ hµÎ.s ts 
vol led,i_g ,ingericht en biedt plaats aan t,wee 
begeleiders en vier gasten. De gasten zijn 
overdag uit werken, zoäat bereleiding en 
kel slaat op de avonden an dus kan gekom 
bineerd worden met een Qeroepsakciviteit. 

Wie zi~h samen met ons Q.l',adwerke-lij·k wil 
inzetten o.m meer in,teS:'fa-t-iekansen ee :v.e, 
wezenl;i.j\cen, neme met o.ns kontakt op: 

O~KONDE Leuven vzw 
Ruelensvest 127 
3030 Heverlee 
Tel.:,016/22. 9~.1_3 

i e·ugd k es s ê l,errn,e·n fi 
1978 is het jaar van het dorp. 
De Kesselse jongerenorganisaties, nJ.. 
Zoenk, Hekeko, Jog-em, Gram_s, Ch'.ÎJro don, 
Bosco en Blauwput, He;ibe'1g hebben in 4ill 
l)•t:Oj'eik~ ~en• aan•ta~ ,p'hez,anri.e en llntc~ws~~i}_n 
te ak-t~vLteiben u~~gèwé'rkt. 
Onze doel!stelling'en zijn·: 1 • l!erwaa,rdering 
van bestaande en ,n,o.eg_e.re woon- en leef 
kultuui:,: vb. Blau~ut, oude ontspànnings 
spelen z-0als struiven. 2. Problemen 
b•ij j,ongeren naar buiten bre'ngen : cvb. 
veiltg, op de we.g, 1:ok-a'l:en .3. Wat e-r leeft 
'i,n. *es:.se'l-<L" aa.n sfee!t n<1,ar bµ,iterf ·Jlq;e11,g~n 
..,.b, folk:. 
We werken vooral rO'nà de verkeerde. àvolu 
tie in onze gemeente, niet om deze evo1u 
tie tegen te houdan, ttl!iar wel om te groei 
en im de j,ui,ste ricl\ting. Een g11oei. waa-r 
d'e> met)·s nairst de -natuur ~ent11aa'1 staat. 
Me77 J\.~e>liove,i; vind'.t j;.e in onze d·o11p:sl<.i;ann, 
pr:i.a s·: 5 luf.tele franken. 

vrijdag 7 april, 14u: Grams: ESTAFE'N'EN 
LOOP tegen kompetitie in 

20u; Vroank: VOLKSDANS 
=.=4=~~_::.i;:.::llc::ic::.l, 20u: Vr,oenk: F©I:K 

14,u: l;!~u)le~ho,,f: S1!0RT ·Et,J, 
e,11!1.:iiez,e:i; 
20u~ v;roenk: Fim:: 'Het 

beil.oof;de land 
t~eed~ helft april: TEKENWEDSTRIJD 
zatard{l.g 22 ap1d,1. 14:u: Hei berg: VOE'! 

T'0GBT Kessel-~o 'S.Cboon en t.elijk' 
za_te11d:l;!g 29 ap11:i.J;, 20u: VrQenR: ~B~T 
''Een bl!ok op het •d'o'l'p' · ' 

doo·r!lopend te bez!ic:h.~ig,m,: DIA EN K"~. 
Mólt:IlAGE over en lll_'ét Kesselse bejaarden 

IN'FOSTÀND Kes- 
sel-Lo vroeger, en nu 


