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WIJGMAAL EN· 
DE BRUUL 

Twee van de zes deelstudies van het Leuvens 
strul<t:uurplan z,ij n gewijá aan Wij grnaal en 
de Bruul te Leuv~n. Twee nieuwjaarskadoos 
die de toekomstige ontwikkeling van deze 
twee stadsgebieden schets'en. In plaats van 
h,ierover denktijd te ,gev.en aan <Ie l;>ewoners 
en ï!,e p).aacselï:3ke ve,neni'ging.en en h'e~ In 
fo~e~trum in fe zetten voor een paar 1n 
spraak-rondjes ,oordeelt men het ~enselij 
lcer met de inspraak komaf te maken en lo 
bev0ori:-echte getuigen naar hun reakties op 
deze. studies fe vr agen., 'Spij tip;. . 
Haar dit be1et niet dat deze deelstudies 
absolute aanraders zijn voor wie de pre 
tentie hee~t iets·om zijn ei~en wijk te 
geven. Laàt die Kans niet li5r,en en vraag 
in liet J.nflo-cen,trum,Jlrussets·e str. 6,1 om 
eeJl e.xemp laar. 
Later volgen deelstudies over Leuven-centrum, 
Platt:_e-1o, Ter Bank en lllauwput. 
Leès meer hierover op pagina d, 
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Voor het eerst sinds de fusie op 
1 jan. '77 kwam de begroting l980 
enig~ins tijdig voor de gemeente 
raad d.w.z. voor het jaar begonnen 
is. Het is nog niet volgens 'de re 
gels van de kunst, maar kom we 
zijn niet kieske~rig. In '77 was 
het jaar al bijna halfveg, en ook 
in •7à en '79 was het jaar al en 
kele maanden oud voor de begroting · 
goedgekeurd raakte. 
En nochtans is een begroting een 
soort raming vooraf van wat de ge 
meente tijdens het volgende jaar 
denkt te ontvangen en waáraan ze 
dat geld denkt uit te geven . 

vervolg J,7,.z 6 

VAN DUI.ZENDEN FRAN 
DRIE WOONERVEN IN DE 
DE MUSSENBUURT? 

Als de wit1d goed zit, einé:lig!ln we 'h'èt jaar 
van de stadsvernie~wing met de realisatie 
van het eerste woonerf in Leuven. Tegen 
1982 zal het er alleszins liggen "ant dan 
zijn er gemeentêraadsverkiezingen. De trou 
we Di:j lepan.fdL'ezer weet dat di,t pr,oj\;kc, 
gerea'lisecrd wor-dt in de Hussenstraat en 
de Jozef Il straat. Na het priklce,lprojekt 
van juni, waarbij het buurtwerk gedurende 
eo::n week in samenspraak me~ de bewoners een 
woonerf. aanlegd:e,, k,;egel)• de s,II•l'aten te~IIB: 
hun oude kleedj,e en we nd 'hêe rustig. St . 
voor de storm ! lfont achter de sche: 
werd door lleuve-lhof, STABO en de st 
w~t bedisseld en bckokstàofd, We'~ 
hi.er he~ deksel: van d,e d•ampende p 
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de betrokken schepen (nl. mevr •d~de Reycke) 
d k even antwoor e onze 

een antwoor on_g 
8
'18 'b;J·na• gebru-i- 

b rvader vans,:i,na zo -.. 
ur~~ . h r plaa,tts : "Er is een onderhoud 
ke1!1J'k in aad" IP'bouw,werken ,en ~e war~ 
g,iueest ,met ,e O ' - , 80 1 "k" d milt ·deze 'We11deUng. • .'-'.ooî ,, , z·a, a~ oor_ . . u 
er een aanpassing .ZlJn, b" • deze verde- 
'Z esten zièh neerleggen lil 
li~ ~as een eerlijker antwoo:d gewe~st. 

g • • · ~ om niet-verplichte uitgaven Het gaat unme.,s - i · -k· . 
an hef Stadsbestuur. Ter verge lJ ine; i t Sd'e bileirfestival had een tekort en h1er 

N'~or weitd een n,iet-vorpLichtte u:i.fgav.e van 
:;00 000, - 'U•Ll!,g,et'1'pkke_n. • 
/. r ' •ld voes: ll·ie11fees,ten en Stella-vr1end- u1'eve ge '· : • l 
jes dan voor o·phouwwe't'ken d i-e .zaieb op p aae- 
se~ijk vlak h.:11'd inzetten .•. 

tF 

andlheshow~-- 
mu ae.en 

·1 a miljoen voor 
verbeteringswerken 

• za-t Rlla'l!d zo~ 
r kl grote 

ah e za stadhuis. 
Je )lee . · · t .zal nho.e er 
zal besl.ist -worden. Re akt de 
on·tver legt orma' 
voo raad meeirder- 
hei ebben e be- 
s,Ji'i, dus De op- 
pos• en da s bè'l- 
!Len es t'e dan 
tot êlat de · eJ:I, an de 
meer alen. Z'iiµig. 
Acht pers -met v~leil aan een 
klei en hiel' eh dal!'l' nog wat 
publiek. 

lewusn een1
··-- --- 

openlucht museum 
Vanaf . '80 verleent de stad nu ook toe- 
lagen t heTstel ardevo l be- 
gel>ou t een m ·tcag van, 
3.oo.o ebouw. 1klei'n be- 
d,t1ag~ r in pr'ivee handen te ,ge- 
,ven. cvp-f:raktd,e werd éli:t ini-:. 
tiati - . . or 'sociale ~oningbouwer'. 
Fran uiteraa...-d st!erk toel(ejuichd. 
Verl geen opäo_den en verwees 
naar erge • t toch 
zo'n nd tclin- • 
den, i et veer 
,li'ed j1J et4a1- 
báar li an 
~tCeli . . a ze dossiers 
zou aanpakk.!?ll enop wel• e sa.s geld 
zou verdeeld worden. Hij dringt er op aan 
dat de Coimniss,ie Ruimtelijke -0-1cdening dit 
alle zcu vol lellaert 
~BS eneens g ~ni- 
tia gt zwaT n. 
Op'il d'a•t bi; ge 
nee s v,an e rens . 
Gr • • s heren o _o:r:en en co. 
Andefs is 1Jîet ge st.e Id met "n_el!. tweede regle 
ment dat die avond werd goedgekeurd,nl. 
een sanel'ingspremie voor het funkt Icnee], 
verbetetcen, van besta·ande onaangepaste wo 
ningen. ,ffi,ei:, is het maximum lled,rag 100"000 
en is he.t inkl>ms'l!enpl/a,fond 1J5o.ooo f,11 ,n,etllo 
behs,tbnr ~izi~stnkomen, ,Aan d,it inii.,tia 
tief werden rn-ie-t veel ',loord·en vuil gemaakt, 
nochtans halide~ ·we eventnes zin om ·dtt 
reglement toe te juichen. 

sprockeels en het 
s1u·èli:eliu1reau a.ru.b. 
Ret werd ev.entjeS spannend coen· Van Mellaert 
aan Sproc1ceels het1haaldeli_jk vroeg vanwaar 
het studiebµ:r:eau B.T.B. uit Brussel ineens 
uiit de lucht 'kwam vatten. E.r moest immers 
al een goeakeutcing gegeven worden aan de 
overeenkomst met deze ontwerper vooit het 
opD1akel), van ee!l ah~emeeh ticio1!-e,ring-sp'1,ar! 
voer Wi~,gma-4l. Spr.ockeels h'ê1lhaatde 
ziet ig voortdurend als enig 1!,nltwoo,rd: " 
Ik zal~ de refetcenties van aie fit"J11n op 
•tuten" (2x) 

Voor hef uHvo-eI'e13, Man- ond.ex,houêl's,.,en ;w.erbei;e1d:n 
tetcingswer-ken in d,e Philips,la·an,Sp·a·anse 
:Kroon,Butccht-en Lindelaan,~scoriallaan 
en Esplanadel.aan wordt 18.308.061 fr voor 
zien. Van Mel}aert merkte op dat de wegenis 
in d~ze verkaveling zich in sl:eéhte toe 
stand.bevond~ vroe11 zeer tetcecht datmen 
in de tqekoms·t b,ij he,t overnemen van een 
verkavelin'g è,én· s,h,_'e'rpe·r.e k:ontr.ot.e zou uit, 
o'efenen op de ,rerkavelaar. 

een skipiste _ 
in park Michotte? 
1)e bes~is.sf9g dat de suad zou ove.:g,1an cot 
de att'nkeop. van ilet ,park Hi,ch'ott'è' Ls voor 
v·e-ien een l!ang verwacht moment. De talrijke 
akties van om1i!Ol),<?nélen zijn hier niet vruch 
teloos g"'weest. Het is zover: voor 
8 832 7§0., - w.QQlt hc;.t park e.igJIDdom van de 
stad. 
Van Itterbeek (VU) vroeg om meet'llitleg o 
ver een skipis.t.e (? 11) die er aou komen. 
Vansin:a ant;woo,rç,iie, dat he,t .onmog11hjk is, 
het voors creJl u,it ~e vo'enen '-1:oá\l:s het; gekomen 
it . We,lk ,roórs,tel ? Van ,wiL ? We kijken 
~t. 1 ' 
Van Mellaert zou het park meer willen laten 
valoriseren door een minimum aan uitrusting. 
Dit blijkt mogelijk doordat hec park nog 
gedee ktre Li jk in de bouezone ligt, en men er 
dus eventu.eel kleine Iokaaltj es. z ou kunnen 
opr'icht:en. 

verni:euwing van 
stadseigendommen 

Voor de vernieuwing van de 'pas. stadseigendom 
11eworden N aac 70, en 
Rambe,,;,11 wo ~ l,i oen, 
Val\ MeU·ae de bev at de 
huisj~~ va _pgang e erg wel 
degelLJk a g zouden vernieuwd worden. 
Over de be - ang van de Naamsestr. 70 
werd zoals verwacht weer nik~ elost. Bart 
Massart (GVP) herinnerde Cno aan, dat 
men daar ev.en:tueel een jonge ntrum ecu 
kunnen ond,erdak geven. T:1e oordde 
€nops ~p. beY11,d'e•re.ndc toon ; Bll'/ifl!'J"f:: 
·toch,, daar z.ij n toch ande re en heden 
voo·r ••• 11 ' 

Mooi_ ~ls je -op zo'n manier door je. eigen 
partiJgcnoten behandeld wordt .... 

een staaltje 
mo , · c · ~ .. terij 
De verdéling van toelaeen aan de Qpbouwwer 
ken is gelijk ,gebleven aan deze van '78 
namelijk 125 odp voor de drie tertcito~i~le 
opbouwwerken en '25 000 voor de ÖllRL (Over 
leg welzijnswetck Regio Leuven.) 
Het totale bed-rag bleef dus 400 .000,- ; zo 
vee'1 kreeg Sak.do a'ileen al vó6\r de ,fusies" 
•llen ,fil:kse Mermi,nde~.ing duo. 
!/an 'Jltterbeëk herinnerde ei; bij deze ne1o 
genheid nog een-s aan, dnt er toeft een vrao8 was tot aanpassing van d i.t bedrag. En vóór 

niie,uw 
persorteelskaderi 
oit de inleiding van schepen Vandeputte ove-r 
het nieuwe pecrsoneel!skader van de stad !\_eb 
ben ,we niet zo',lee.l ge·haa ld. Hij ,had het 
'over de versc'hiUeni::ie soott,en w,e,r,knemers, de 
logische ópbouw in de doórschu.iving van de 
verschillende formaties (•???), en de streng- 

. ere kwaliteitseisen enzovoort. Oiteirtdelijk 
'vergeet je dit mooie verhaaltje -hese ... de 
realiteit is anders! Momenteel is het : 
êlêntje voor de CVP; éiintje voor d.e 1'VV ••• 
èn dan hopen d'at deze nieu,,,.eiineen die, van 
d·e llS? van v,roegecr nie.t in de liat',en z.unen 
vliegen. 
Tuss,endoor h.i.eld D 'Haese (<::VP) e,en pI eidooi 
voor deeltijdse arbeid - zodat de vrouwen 
d~ kindjes kunnen <QVoetlcn en de marui7n nog wa1: verder kuuneh studeren om een mooLe 
1car.rière op te bouwen. . . 1m als he.t nu eens 
omgekeerd zou gebeuren, m,1.g je d~an, ui.et 
ha:lftij'tls "wei:kel,l ~ , 
îJ. Ma-ssa;rl! (€\r,p,f -v.r.o-eg zich af ~n we11<:e mate 
er personeel voor,zien is voor de o.pvol,11ing 
van ltet struktuw:plan. !Ion Itterbeek (VU) 
wou ook meer volk zien in Urbanisat:ie, zod:it 
liet uitziclit van de 1>tad hoe làhgar hoe min 
der door prî,véruaatschappijen zou worden be 
paald, maar meer do,or • de gemeen l!~r~ad' en het 
sch.epencoHege·. Hoo;i:e intentieverklaringen, 
maar daà,r zal h~ w,e•l bL,l, bUjven· .... 

■

U wOtàt vrieodl!llllk vitgenOd;g<l deel ~e r'!emen aan de 
31• m■niton def zn•n ~•Ugheden 1979--1980 

"de Salons G~n "I' ~ 31 decomoer 1979 _.i Zt uur 

- Een UJ~oncferhlk koui:f én~ buffet nur believen. 
- G~ure-lîdo gaoa de nadtt e~rv:nj,t,,en ~boPe(Xle keuze.tussen ~ne- 

wijnen - 11keurê.n en waters, 
- Qn<eSt: L,V.mg En _1\!\1outera1 
- S..loos,: Gambrlnu ·- ·-- Mrla.~nsalQn -·J% Jaanallen 

-Flero'M • 
.._ Club u\Jr 

INCl' "!°"'O.,.,....,•~~ ....... ..,,""'IOt\ll'q-~ 
.... _~11• ... ~ • 1,t'!ii St'fl~-~~-.... '--------"'--.."...,.""'"'~~~,s")01;))~ 
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. .de deru_e j(l.qI'gai'lfl van het lJi • ie aaro 
t i.n en ~e'Z;ijk wordt het eta:v!se~n ge- 
en vati hè-t zo.,vee1.ste "Jaar van het de". 
t ' ons, dat 

jar,m 
• n en kritl 

ïl hee 1, tOa· 
i.ienkb.rauwén n 

. ronde béqon ,t a 
et ~keZ. het "Jaar van de VroUl'J in de . 
rt zou word~ (dankaij Rik.à De Bàcker). 
021 nóg hogere instanties, de Raad van Eu 
pa, ~i'il 1'980 gedoopt tot het E'uropees 

"tadskernhe:rwaarde:uing." Op in- 
vl.ak zou de kampande duren van 
t zomer 1981. - · n 

. ' c r i.,at v Zugge 
, vas,t ll.!lt ,öp /1- 
10, J ' iè.980. Dat ië 

•" 

1 

DE ZES NIEUWE WON1:JER·EN 
VAN 11.EUVEN 

' 

, Goudmijn in ,de 
•i, Brouwersstraat?? 

En LeuiJ.tm ? Vanuit het gemeentebes:/;IJIJP hoe 
ven we precies niet al. te veel te verwachten. 
In het ~egrotingsdeba.~ heeft schepen Onope , 
onder Ln.ens bevoegdheid ·stedeboW valt, met 
geen woord_ g:erept over dit Jaar van de ... 
of houdt hij nog een verrassing voor one in 
pet;to ? tsaa» : geen paniek, oon-t, hij heeft 
a 7. wei g,r;di:wht aan restauratie V{Zl'! m0:,ie 
geve-1.;t;-jes. Is dat clan Stadsvediieumlig ? 
NEE! 
Er 
dan 

.. . 
Sommigen dach~en dat men in deze 
s t r a a t f a.a-n het speelplein De 11<ruul.) 
goud aan het zoeken was(dit wegens 
de fel stijgende prijzen van dit 
edele ffleta~l).Niets daarva~!!! 
Qete "mijnscha.cht1' maakt d•eel uit van 
de zgn,.wèrken asa n de J:nvais·weg. 

- 
Het Dak zonder pannen 

( 

_eûp.e_n andere probLemeri 
anten van de r het: 
, vàn reet en woon- 
ereik. je hoogstens dat- de huur 
edubbel t, zodat de oorspronkelijke 

er.s naar een andere krot kunnen uitaien 
omdàt hun woning onbetaalbaar wrdt. t:chte 
stadsvernieuwing Let niet alieen op f1.eurige 
deta-i).s : "een bl.aembakije hier, een echonmel:« 

een voeepaadi» dere en 
mee kLag,en. •!' om de ver- 
an je ganse je >mie, 
je buurt, 1Jierk, j.e 
ontspanning oge]..ijk- 
Leuven had pZan een 
enheid kunn 'n aan- 
proberen, V pol.itie- 
niet (wiUen-?) &orhebben dat met 
meer aou kunnen gebeuren dan 

s nu) hoeven ee er niet al. te veel 
van te verwachten ... Dat hebt U al vaker in 
deze stadskrant kunnen 1.ezen. 

• ·wens nt;,g iets t volgens 
tai vergeten wo öa:nd met 
e:vemieui,n,ng. et mee1' Zeef- 
nden, maar dat m uren ten voor- 
an haar inwoners, . e e okkenen . On 

-te ületen wat voor problemen en !llensen die 
hebben, moet je die in1JOners ernstig 
n, ze degelijk inl.ichten en met ze gaan 
ten. Dat hset: insp=k, participatie. 
en stadevernieui.ring zonder demokl•atie dus. 

Ook op dit gebied blijft ene s-tadsbestuur in 
eke. A·l.s je wil.'t naar je 'Luiste- 
t je óf ve111l ben (Kr~die-tbank 
J<Ul, of Artoi ha},d eohreeuuen 
Zaatate heZp · ni,et eens zo 

e,11el.tergende dinqen maak je niet al/leen 
uven mee, maal" haaet: in elke stad. Een 
stadskranten van overal uit VZaanderen, 

Uw DijZepaard, vonden het sen geZe 
eid an op 15 december 1979 de koppen bij 
te staken V®r ee?t studiedag met ais 

l:Stadsvernieuwing en Demokl'atie. 
sen voorZop· · tuit de bus, 

· wordt uit 'j (=st4de- 
en ander de aanwe:iigen) 

otaan .ond a tadevernieub>ing" 
bi,jge.voZg ·ngen eh str'ee.'f- 

' voor dat , '9()0 nijn. 
0 
'· fJJ.;,z ](ort samengeva • un., en we het volgende: 

1. STAJJSVE!INI::U/IIIi/G moet; een kl.eineehal-iç , 
l>!ET DE Df,'TROKKE!ll:/1 SAHEN opgezet proces zijn 

~ op soeiaal-, maatschappelijk vlak. 

2. STADSVERIIIEUI/Il/6 moet tot DOEL hebben : de 
Bf"/'BRING of minstens hanljhaving van de 
F$1J:UATIR vo'br de BEiR0KKEN DE!✓O/JE!IS. 

~- STADSViE!INIÉUW!iNG 'is mede een tiaak: va,i de 
fJ,VEJRf!BfID. □Dat aizes is een heZe brok om ais nieuwjaars 
wens de wereld in ee sturen. Er• zaZ hard moeten 
e81,Jel'k.t worden, i,n, iien we in 1980 a 1. één stap 
je verder doen in de !'icht-(ng van een leë]= 
bare stad. 

Het dak van de koning Albercschool 
( =c en-se r v a to i; ium) ligt a 1 maanden 
open. Wij vragen ons af mf men in 
de t.wr-n--zaal met een reg·en-jas aan 
spoêrt moet d o é u . Een g o ed è' r-a-a d : 
blijf o.n.d er de d·ak~oot we·g,, want 

·reg.e1macig komen er s t uk.k.en. naar 
ben.eden. 

. 
Het' Leuvense RTT-schandaal 

• ' '1 

1 
1 
' 

L R . "' euven eIn ... 

1:,p'-Ah, die Mark toch!!! 

Dit privéstort van de Schipstraat 
(=winkelwandelstraat vanaf de Vis 
mar~t)is dagelijks te bewonderen. 
De vuilniskar is nog niet weg of 
de afvalberg duikt weec op. Nu en 
dan word~ de b~el opengetrappeld 
door de nachtridders van de Vismarkt. 

het ,\"eg,d.ek v a n de Meche-lsc~<,;tr,aa•t 
aan de Vi_smaTkt bevindt z Lc h nu al 
ja.ren in een rotte toest.and..Rei: RTT 
gebouw is nochthans al lang af. 
Wanneer gaat men dat maanlanäscbap 

eens definitief dichten??? 

Beeld e•scboten op de Naamsestraat 
(~ic.h·t bij de ouderlijke wo n i ng ) . 
W1J weten niet juist wie zich nu 
beiedigd gaat voelen. ~ * L• Il l;Pf' • .. 

t 

' 1 r"'e 
PARiÎ --~ - 

ZAAL VAN OE HAlLE.R 
00$E'Rl)A6 23 "' 

lEDERF:EH \' I w l 

Rij maar an, 
of toch niet??? 

Wat te doen bij gToen licht in de 
B~~s~elstrant(hoek Diestesteenweg)? 
R1J Je de lichten en de Stoppiaat 
erna zo maar voorbij? Wij wachten 
op een deskundig ant~oo~dl 
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e~ru.u.l 
l end~ B1i'l.lul te ~euveh kl'-fjgen elk 
n nieUt!l,iaa,r een, s"-l!cl~e !/'an het s'trj\l'k 
n kado. Hiemee daalt het ,struktuur- 

plan van zi1n voetstuk .en neemt h.e,!: de toe 
~stige ontwikkeling van"Wijgmad en de 
Bitil~ onder d_e loepe. 
D•tt strukt s b•eken_d, t.ellen 
maa~t'8o d ~~nt vän 3o 
mil'iioen-ee heta everen 
iru:àk.e at . · , · ke ningbouv, 
ruilmt~lij e ren. 
De m,tie · r.d struk-,, 
tu~lan · mm ge~ 
ui.Il' alaat ni rakt 

r ervan,als op .ae erva in~ t de 
ze stud ie ni,et eens resRêkteert en 
schI'-i~lnend ,gebrek .aan ope~heid ten 
van de bewene•r. 

.... -• :,. 

/;;~~:t /\: 
.. / .. ·'-;._~ ,.:·"\ 

- -~ ~ .:-.:.:....:.::-· 

D WIJG, 

V = . rd 
crn ,of11hoUllen· 

1 

1 

n deze Sttld,ies· onder zeet 
orgcl'e vorm d'o11Jr 1'rè,,t Info 
ook een veri:ass.ing;het 

llglot ar bijna- op datdeze aktie dit keer 
meer· krediet verdient. 
•\IE!"c:iite et vos~oe~d !/'8Jl, té·én van 
dè stud" 
'in eer tie i.n'.7.7.en we vi:a een aan- 
tai ge bevoor.rechte ge- 
tiiigen) esing'i!n en idee- 
. 11.lJ u~, . rzame,lde, reaktiies 
1,/C/:rden ~lgebied verder 
ui ch~er ui~ dat 

deze m_ eM.e r re diekussie wordt 
w gezet. Intieqendeel , 

· s u niiet,deze telost iis ges,chr·even doo.r 
: mfo-cen,t;,rum, een s'tad sd i:ens D' onder d'e 

bavoegdheid van schepen Cnops. 
-'l?oordmkramerij of ern,;t? We kijken beniem::d 
uiG1 

zes . n 

De inspraak gekoppeld aan de publikatie van 
~ez,e de.elst.ud;ies is al evenzeer .. afgezwakt. -en 
be.p,e·rk,t tot interviews met 6 K l.o bevoonecb 
t<1 getuigen of zowat ló ·personen per deelg~ 
bied, Als b~voorrechte getuigen treden op: 
bestuursleden yan verenigingen, hap<iela;its, 
pastoors, l.eélen van veri,c)1:i.llend·e politieke 
pärt:ijen milar ook dwa,JiSligge,rs en kontesttan 
ten. Van wijkvergaderingen is geen sprake 
meer. Van ruime informatie evenmin. De stu 
dies zijn imme.rs in beperkte oplage beschik 
ba.,i,r-een 2o-~.a1-en alleen de bevöo r'r echt e 
getuigen k;ri:,i,gen de deelstuêlies in de harrd., 
Inspraak op zi:in smalst dus. 

verplichte lektuur 
Noëhtans zijn deze deelstudies belangrijk. 
De lezer krijgt hiermee een globaal beeld 
van de problemen in zi1n deelgebied met daar 
aan gekoppe'ld· een reeks "an cpû.os s Ingen , 
Voor wie de î!r,etentie heeft,zij het als pens 
soon,groep of verenigi~g,op te komen voor 
de be\angen van zijn wijk,is dit verplieh. 
te l·ektuur. lln hen raden we aan naai, het 
Infa-cen,tnun,Bru,sselse stl'aat 61,,ire gaan 
en op zijn minst een fotokopie·van de stu- 
d i e- te vi:agen. Recht op 'infoi:mat.ie heet dat. 

De beste manier om de politiek vrij spel te 
Lat.en. is imm~.rs er ~ om vrag1n,.er_geen 
aarréi'.'ac11t a,a:n t.e bes tdeg;. De amel nicJ<~en, de 
speku'lanten en het st'adsbestuur dankt wel 
in jouw plaats! 

garanties gevraagd 
Deze, deels rud'i e s geveli a•e indruk vah opennèid 
en medebeslissingsrecht. Om niet nog meer il 
lusies in het leven te roepen ,moet de strad 
eerst over de brug komen met enkele garan'ties 
wil bet D'i j Lepaa rd d'i:e, indruk b.evestigd z,Ï!en . 
Openheid in het nemen van alle b.eslissingeh 
is zo'n eerst.e vereiste. Het beHoud van het 
Info-centrum met inspraak-begeleidende taak 
is e'en tweede vereiste. Dient oók de Dienst 
Ur'ban'i.sa tie di,e straks het scruktuu'q~lan 
zal moeten uitvoeren n i e.t ver st eekz •te wor- 
den? En voora). kijken we ér benieuwd naar 
uit of het str;uktuurplan gerespekteerd zal 
wo,rden. De to,elichtingen die CnSJ>S en Sprcc~eels 
b i j 1:11,in llegrot:ing op d'e jong_ste gemeenteraden 
een béste gavl?I! doen eerder vermoeden d'a:t 
zij het struktuurplan nauwelijks iennen. ■

Ooi,spron · · · s, he,,t. de bedoelini vooT zo- 
wat 23 d en in· Leuven deeJ;stucli,e·s, 
op te se 'n deëlscudie schetst de 
11roblem sting, groen, voo.rzieningen, 
ve11keer. ;· · c stadsdeel voor- 

de, mogelijke qp- 
e r j k pt.ogramma om 

1s 't i.s inmiddels 
onder tijdsdruk. - akt vedoopt in 
maart~ en omwille v rne onenigheid 
trlies:sen de J:euvenaar Oosten,rijkers in 

tc!Î!' plang'roeB afgez.w ·be·per>l<t tot dee,'l- 
•St:udies ovet' nog slechts 6 deelgebieden ,nl. 
llij'gma-al,de Bruul en s<t,i,aks kom-en Leuven 
Centrwn,Tet' Bank,Platte-lo en Blauwput aan 
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INFO·CENTRUM 
"onze job staat of valt met een grotere 
openheid in de stadsplann·ing" 

• • 

DP. : Boa ko~t het dat. ;het sti'l.lktuurplan 20 
Zaat IZ?..i;pak.t met .deze de elstudies? 

I€.: De hele aanpak is ~r een vän bovenaf naar 
b,en7den en wordt we,ini§. ges,toff.l'ei,d vanuit 
d'e· ~spraak. De d.ee'lst':'f!•i:es z.ijn in feite een 
a1<:t1e van de Leuvense plangroep sm tijdens de 
res~erende_maanden nog zoveel mogelijk infor 
ma.tle vanuit ilCc bevolking Lo s te krijgen. 
NA : In l\)e,~R!z, vra.te 'MIPi:i,gt het Inf.oc:entvum vni;j 

epet -z.n fieze aktie,?, 
IC.: De spelregels zijn als volgt: de plan- 
gro:p zet haar ideeën op napier en wij gieten 7. DP. : Intel'l;iews met Lo bevoor'l'eehte ge.tuigen is 
ze ~.n ee~. vl.o.t lecsb~re vorm. Maa,t al.s wij "an ioch ._-z.nsp":".Cl:k 0p zi1n sljlalst,,dacht.~ V]f'· no- 
men11;1~ z.~•n dat somm~ge voorstellen onvoldsen- 8nd1•en Z?..Jn deze ifee,Zstudies ·p"lea1i't.s in be- 
d: ze..13n. u1.tgewerkt, VI'ag..en wij he;, om verdere psrkte, oplage beschikbaar. 
u1twerk1.ng. of voegen 'tij er zelf een voor- ~C.: Inder~aad,als je het daarbi;_j laat vq_ldoet 
stel aan toe. Dit' is o .. m. gebeurd met een ins:praa~ niet. Maar he.t ti.jdsge~;i;ek laat o,ns 
vool:"s,tel, van .het bu,µl',twe'l'I< f!,i:dder.sstraa·t o"e;r, v.aorlo;p1.n ,Reet~ keu2!?'. ,~e. s•turen e·i: in on:re ge- 
<l'e fo.ekomstiigè beb'ouw~ng rond de it1vnlsw.eg ,' · svprekken dart. ook op aan dat de.ze deelstudies 
Een andei:e spelregel is dat wij ons d · erder gcbru1ckt zouden worden "' w· . 1 • te houden aan · t · ienen d · b , dh , • .cn 1J gmaa 1s . . , :in erv1-ews met lo bevooi:rechte ie erei el;d er duièleliJ" k en roken -~a- dat getuigen. !hJ d.ragen er wel zoro ;. d het b k · = .. _ •· h·u d . .,, .oor at d:e , uurtwer l:n de Riddersstra-a,t dit ra•pllo.rtje 
vqi:_s;c • . ~Il e ,b~langen aan bo,cl kc;imcn;we 8,1; Q- nd" ·l.e.t .::al la,ten bes•tofl;;e11,. Ma!l'r h•en cl•e"' v.er.~ 
le11, i:le· hJ s,t, zetf samen maar leg.gen h f.!_ er te ga•n " · ., '·' ~ .. ,,. goedk . , em te·tt "" . ·ve :inspraa,ç moe,t au se,ieux ,ge- 

eunng voor aan de plangroep. "'?men worden door de stad (n.v.,t r het i;s zelfs 
D.P. : Wat levert zo'n iJUWraak op-? ~~~~. eens duid al ijk o.f het info-~e~trum zal 
:r:c.: Als je het mi!j vraag,t is dat~ , . rn,:iven voot'fbe5cuan.) ;de dienst .,urbanisä.tii;e 
ll,;t een llee'l'ä,~an de c·egengestelcl ;r1eat,1v;1teiti :n o'\)e11,l1a•tl,e werken zu,llreQ blijk 'llloeten )l'C.'ii"en, 
I~ b-edoel met die kreativiteic ·d:t e angen. El!nd~enhgrotere openheid t.a.v. de bevolking. 
zich mee ver-antwoordelijk de bewoner n1_1.~ eeft veel zor.iet alles te maken met 
komt zijn oord,eel uü te. 11aa~ voelen,er toe po i.tieke duidelijkheid. 

. s.pre en' de voo:rsteUen D p ~ 
---------:;--------~....:_~~~-~-~:~o~Z=<.l=o:,e:it~h:e:t~Xi:11~f!P:· -a:e:n:t:rn:i:· m:,~d~a:n:n~~e:!t:?~- 
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t~· tïuance1:en.. en waar:., nadi,g ~e'lfs te~enV'oo1;ste~ 
len gaat formuleren. Dat is heelwa't. Anderzijds 
geeft deze we:kw~jze ?01< een goed beeld v~ 
de belangen die 1n zon gebied met elkaa~ wed- 
1:J.V&en. 7.o zijn de handelaai:s in W,:Ljr,ma,á ge 
l1~nt. ~egen ee,I). v·e1:1keersarme do1:1,1tsketm om Rem 
m~•r·ci:.ele redenen;de anderen zijn er voor om 
w1l'j:e. ':'an. de gezelligh"id en de "eil igheid. 
Dat ZlJn in ~ezen geen onoverbrugb~re stand 
punten. ~et 1:,11 goed. d~t je dat v~n elkaa'r ~eet, 
P,as ~.an is er een Zit\Vel gesp,i:,e'k; moçeLijk. En 
al.s, inspraak ons dat k l . . an e~eren,waarom aarzelen? 



1.~n alleen eerteus wenk 
1:ieh o l _ek dat wi;l en ais de 

. allen :~er opstellen, Nu 'hol1eJ1 
ue vaak acht h~f11 tle f~.i!•ten 'aan én 

d j • er,~•aalde l!!lformatlli,e 
aar 1s besl" d • ert vordt d'.6 xssen ~9 er ~'i'.Ot lo/at 

t.Uurplan l.dt,ge~~~:waard-1'g1te\d v~(_\ het 

B~e l'~Bl'ePI de bevoo=echte getuigen? 
:Uit de, ee 116 k . . . 
1:ee11ate lltll! • a /'ll!~ b.l~JL'ki! ~!lt ze e-r 

1:i<ttren 'lien zag11 a>l,s'ó'f ze e11 ,al 
t aan id O

• wachten. En wat dk los- 
We kri' ee:r en v~ors~elL!n is ZP.er r.ijk. 
l , e an,:,: · oel,llng met wal: et' n:zo ,, e· . 

t ~at,i.even t'ee'f't , 
ittl . . . 

•bÎij éle fua!e voelt ,de frus:tHHes ,wooi;a,tela>eti 
en prioritei'ten, Informatie die onmisbaar i;s 
voor de pLannin~. Anderzijds worden de tech 
n,:Lsc:he .vooi'st,.eiil.en ook i,ea>H,st,i;een· a-t'.gewo.ge11, 
geauanceerd en soms ,ook wel. ge11e;l-ativeerd. 
Men voelt zich verw.end met zo1n dokument in 
hantten, O.t onvenni.g., t~ bevoorrecht ook • .Er 
beii,t~a,t ,!,an éifok een gltote behoef,t'e. om dezes 
info~atie publiek tre maken. •En zo zou het 
oolç áJoetenl 

' 1f4 . ' . EIR 
D -_ · mpa~alyps no'w 

INFUCEN,TRUM 
' SIRUK•~ & ~E ()R()ENlf:jG .,;._,;:;;i, ... 1~r.:..;-, . 
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Mensen u · t Leuven en, omgev:fa1g, die 
tte)i:nw n'o:g W.a ,Wi"l zijn eó: 
,bl,1.3ve ik <Dack et óP.e~ba~~ ver- ~= . . .· • eens een aardig 
ru..eu. o 
-d'e t 
14 

. v t an vanl',f 
il nuru:;i met • · wa vooral 

de laagste in1c gel!en$ioneerden 
",, tud elaatrs wo•träen ' 
get;.11 4, 1 de> pri.!is• van 
een tre1, _ ace .me ;iefst zo'n 40Z 
gestegen ~ijn 0 
he:tt a e· u 0 
d'àien Ji' ig c 
eed do v ring1µ1 

• nd>ingen ... 1!)r 
g4 n!l•~'ê'L $ keer mee,r 

an t:i leggen dan 
r in net OP.en aar vervoer geinvesceerd 

wordt. 
~n.e n,weei! ker i'e\V'en stt1r.1:ti . . 
zo · · arrondissement 

s voor personen- 
e, 11, ie.'ts wa,t IJl!,!'~een 

· ·e• . r spoo•rwegpeli'$<mee1 
zou ko .De be4x,eigde. statio~ zijn: 

straat199 reizigers P.er dag) 
i,r,rs (ct'63' 1' " ".,) 

([40 " " ,i). 
Hambos (66 " ") 
Ue.ve1r El78 " ") 
*orbeek-Lo ~:Ji:3/l '' " 1

') 

Iia.ngdo't'p ('ti6 " " ") 
Oud-llevel'lee(~.4 " " ") 

W~emaal (li50 '' "~ 

Een duizeudcal mensen in en -c;ond Leuven 
riskeren. dus iede);e dag een flisnk stuk verder 
van huis "te worden afgez•et ,;waafn,!l ze d'a!l. ma'ar 
l\un p :1.an moè'ten 6.r,eRl<en Ttoe ze, eu '.l,ie,deli 
g·eraken.Vpor heel Belgie zouden maar liei:st 
~4L staëions verdwijnen die voigens de NMBS 
en net 1n•i:n-l,ste'l"/fe. van %!1keer ~et rendabe l 
lfenoeg mé•er z'i.jti. Da:e die· rendabHite!Î!t soms 
vel te ma-ken heeft met liet al dan niet 'ken+ 
ct~t hebben mee politieke figuren,houdt men 
e:cn ter llieyer g,ed'.el<lt . 
)li-et alieen het ;personenvervoet' !l.i i'kt een 
pi;obleem te word~ 111Sar ook het goederenverkeef 
riskeert zwar·e k.Lappan te krijgen: de st-a1:ions · 

'B,eo,r'Cince-trbeek, · Wezedal 
tanden Aarschot 
Grimde llaacht 
Herent 
Kort!en•berg Wted 
Vertr'iJk 
Zichem 

~bud-eq wol7den• ge.sloten -voor s•t:,ukgoedzend1in&en 
~erwljl lr'e Heve~~èe,Wij~at,Kot'heek-~o, 
'Landen en Zichem ook nog de laad-en il.oskocrsen 
zouden worden aEgeschaft. 
A,1 4eze a,f,scha,f'fiqgen zg•l•len vooiiat ~hine 
en midde[<g,:,o,te ondernemj,µgen t11effen,: dez'e 
zullen zich nu tot privé-maat~cnappijeti 
moeten wenden,wat niet ènkel d'è pri,j,s zal 
v:l!'rhotcQ, maa11 ó'ok zal l1giden l:'ot ,meeT tv.Mc·h~ 
vagens Qi!de wegen in en riónd Leuven,iet;s wat· 
zeker niet bevorderlijk is voor het leef 
milieu h-i:etr•, 

gesprekspar1;iïer mul. de NMBS echter afwezig 
bleet .@f dit. soor,t ,i;er~oderii,n•gen ve.!!'l zal 
opieveren,mag dus wel becwijf~ld wè:R?äen, 
zeker omdat er op geen enkel ogenblik werd 
gewll'Zen op lie.t essentiele feit dat het 
op•é~b.a@ir v·ex;;voer e·en d•ien,1;._f,y,el'11ener,ile za·a:1<, 
is vc;ior dè gemeenschap eri niet noo<izakeli.jk 
wins.t hoefr op te leveren.Over het voorpetld 
van Zwedet;t waar men+om me·e.r, mans en aan te · . 
tre~en- èif! tard:eve:n- ~!:·!:!~~!: met 25·?. en 
daa=ee iudetcdoad gunstig'e résultaten háal:de, 
heeft men bier te Leuven waarschijnlijk nog 

,ql,et ,gehoorB!w.i:llen horen?). ' 
Pie. ~ergade11ing stelde voo.)ilopig 9óor Le)iven 
in ·aanmerkoing te nemen als centrWÎI van een 
gewestelijke stop.tioeindienst: de uucacheea ' s, 
de aansluietiit;tgen· en de. rreJS[we.nües kunnen. 
hiè.rdoor beter afgestemd worden op een vl,_ót 
verloop van äe veroindingen tussen de 
Leüvense omgeving en het s,poorwegknooppunt 
in l\'euyen,. T.en t.w:eeèle. 1'/,ou men het behoud 
van ,de pendèlstatio.n:s rond Leuven om het 
ver:keer in en rond de staa te ontlasten. 
Een derde VQOl'St.e'l ~as een .r ecbt sneeks e 
ve1:llînd,ling haal.' Antwerpen aan t•e leigen 
(eén. zogenàamde Interc ityl;,,jn) en tenslotte 
werd gevraagd het station van Wijgmaal voor 
het ,v,rachtvel'Voer 1le behouden(e,n die andere 
s'ta'.t'ions dan ?,)om d,e weinlg,e ka'rrse?f die er 
zijn om de indusnie rond 'éie kanaalzone 
ter.ug op dTeef te hel.pen,niet op voorhand 
,te kiüderel\,, 

e"e · r alter · . f 
Om n-i:et af te wachten tot d,eze voors·tellerr 
weer,. naar ëé11 o·f ànde're ~ommi·ssie vetscho.vl?n 
word~n zonder dat et vcrd.ex, iets aan gebeui",t 
hebben een aantal ox,ganisaties uit het J.;euv~se 
een A!S~!.!:~J.~J;!:!-9E:!;~È~~E-Y-e!~!!•~!- gevot;md 
,(niet o,a.Jong Soc.,,ABVVJon.g. ;Eickér-'i:k KÎ' 
Ral! VUjong, •.. }om äe hele problematiek e~s 
se_77!!-us ~an. te palcken en nii;,t nlti,îd de 
pri,J,s.ycrl\o,g-ingen ofi d<> !lfschaff.ing. ,van 
lîe,paalde ,'f:ransporten wil aél1terna'1oJl"!n: men 
zal daarom de mensen duidelijk pro~eren te 
maken dat het openbaar vervo~r in onze 
maat~ehappij ·v.er .v,eiiwi:j,<le,;,4· sua,t van d'e 
s?7iaiJ.e dicens.t <l'ie •het norl!)aal zou moeten 
ztJn;.zolang echter alles'vinst''moet op 
bre"?~en "is het logis.ch dat e·r wéi~ig int.e 
res_se, b.~sbaa:t. voor ,een anil'e.,., bel!erd .• 
Het ,Komite.e stelt daarom d_e vol:,:endc eisen: 
-!l~t ?penö~a: vervoer moet voori:ang kri;j.gen 
!'l'I u1.q:ebre1.d wotd-en 
-11~!:' open6aar vel'voer ,mo·et: ·b·~t:e,r gekoöri;li 
rreerd ':'~J1den waa-rbij er ook mogelijkheid. 
lllGet Zl.Jn tot kontrole vanwer.e het perso 
neel en de verQpuikçrQ 
-er ~oet g~sh;ec.fd 1,1or11'en 1rnai- bl'tiefver 
lae1.ni:ci1 _ om uiteindelijk te kol'len tot 
een nra tis orenb,i;ir vel'Voer 

01:1' J'c aandacbu te v.estj,.'t;eu •0·11 duzce e·,is·eh 
·Z~Jln_ e,r ae l;tlmeude weklln een aanbal akti 
v1.te1.~en:verspreiden van P.an>flett~ 
orga_u,illac:ren van een br:taal~cal\ing op de bos 
ccii. Ue·t,oil m!!JU ve,.,schiHcti'd;i<,.s•itt,ekeri; 011 
J•I J,!O. om 200. waars·chijn1ijk in de zoal 
der na llcn. 
~u de benzine hoest onbcta'al,l)aa., is gC!wo~d'en 
W~'rdt 'het de 'hoogrs;Jie t ijcl d·at we ons met· " . ' 
zijn a1l~n eens in~'etten om ee.n dégeli'k 
demokratisch openbaar vervoer te ve.~k~Îjgen .. , 

uJt'l1)erd.ers 

~ ~,( 
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leuven reageert 
ae Leuverrue aeméenteiiaatl vo~d Te kwestie 
toch belangrijk genoeg óm·er een extra ver 
gadering ~an te wijden,waa,:,op d'e belnngx,ijkste 
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t:ing: 
SE PERCEN1"J,ES 

de.bespreking van.de begro- 
"liaren .deze keer vier opeen- 
de avonden uitgetroltken en 

aaièlt begint die besp7teking met 
;n :algemene an~ly-13e door de Sche 
n ~1) FinanPi:ën (Va~àeJ?.ut..te-,CVP) • 

Ruilll drie: ~J:\tier lang ~'tertte 
0j ,een wre ~terval Yan-sijf~rs 
uit over de hoofden :v:an_,on~e bra 
'lle .gemeenteraads1eden (Töbl:>ack was 
blijkbaar de rakettenkWestie nog 
aan het herkauwen en arricveerde pas 
de derde avond) • 

we pf uit de ove.n--ioed aan in- 
fonna beJian9 v:aststeil- 
U,nge voor t . , 
De ge egrotin m11- 
j'ärd , sluit _ort 
van e oen ; ma e over - 
schot e vorige dienstjaren 
is· er toci:l nog een batig saldo va? 
72 nmLjoen. De buitengewone begr0- 
ting be1oept ze•n 60U_i~i1~een ... 
De si._ag §eeft .dus op een J:aar tJ.Jd 
meeir ida'Il 2· m·:i.l: ja,nd uit • 
Tötja i.s c;le gèmeenteili~';J\;;e· ~utonomiLe 
maar e$1 mager beestj'e' . 0l:>k Leuven 
is veo1:'' haar ontvang~~en voor een 
groot. ge!ieelte afhankéJijJt van de 
hogere·overbeid. En éelc de uitga 
ven kan ze niet zomaar willekeurig 
doen. 

big b.rolher 
is watching ·you ! 
Ieder jaar gaat van ae verantwoorde 
lijke minister een om~endbrief uit 
m.e~ J;;:ieht.lijnen voor het opstellen 
'{4~ q,e:jl~roti.n~ .:.~ .. -~ .. 
z.o, ·mog.e"tl <lt;!· per,sel'l.e!illlbs;l5-p,~•ten ,, d.e 
wer,k,i,r,ig-skosten en éite •l)Ûet-verp'1icl:ite 
ui,tgaven (mees;ta,l toe1agen) mêt niet 
meer dan 4% stijgèn in verg,e1i}ki.i:ig 
met '79 . 
Voor deficitaire gemeenten (meer uit. 
gaven dan inkomsten)' moet de huis 
vu-ilbelasting bv. minstens de helft. 
van de werlcelij!ke klosten dekken. 
Veo1? a;ue bui tenge,wOJJ.<; :u:htg~ ven ( Ïn;. 
v:es,t:eri,ngen) moé,t d'e ov,e.rh:e\l!d's~ul:l-:- ,, 
sia:j:é aa-ngevra~gèl w_o~del\l. . En in d1;.e ~ 
buitengewone begroting mogen allee~ 
di~.kr~dieten op.gên~men worden , d.ie 
vöor 3 l. 12. '80 zul.lèil kUnnen vast.ge 
.leefd -wo.rden ( wat er op neerkomt dilt 
men de principiêl.è bel.ofte van tee 
.l~e ontvangen heeX:--t) . 

ingrediën ·. ~ , • 

Waarc komen de gewone ontvangsten~ 
een gemeente nu vandaan? 
De twee grootste broXJçen komen van 
bet Gerneentefends {"'lus de ho,gere eve:i;< 
heid) en van de belasting;en en ret,i_,,i 
büt:ii!,!s , voo,i; Leu"7,en l!'.es p. 4 7 !i'i ,,~ mrir.Ji 
jo-en en 618,7 mi1f0en, samen goed 
voor 16% van het tet.aal der gewone 
ontvangsten. 
En wat zien we ? 
Opeenvolgende regeri_ngen hebben met 
nun "programma-wetten" het Gemeente- 
'f9ru,,s afgerern~, zedat het aandèel 
'fë>ndsen' steeds afneemt eri heli aan 
deel • bellast:Ln,gé.n e!'l retr 1!;,~ties·' 
uiteffaard toenee~t. 
De toename van ~z:e laatste komt 
echter niet van de eigen gemeentebe 
lastingen die :!: op J.18 mi1joen blij 
ven maar van de onroerende voerhef 
·~ing (plus 13 miljoen) en de 6% aan- 
vullende personenbelasting (plus 35 
.miljoen) . Zoals we verleden jaa,r 
reeds zegden : w.e zullen Ln • 80 met. 
z-d.jn a11en b!Lij~.µ- meer ,✓,,erdilèn.en 
'dan :i.n '":79, ,(en dat was al meer dan 
,in '78 ... ) 

elk een stukie 
van de tearl 

,iet g,eld is er;~ar gaat het nu naar 
t-o,e ? Wie zij'n _de grote s.lo1:-0J1!pen ? 
W~l§e·ns ,enze i;ehepen nemen ~~kee_r,1 
~eif.k.sontMÎ1<-:ke9d,ng en kwist., ,a':l.'9'1:inene 
adminiStra•t!i..e , just;i. tie-,politli.e 
brandweer, sociale voorzorg en onder 
stand ( OCMW : ,) en huisvesting samen 
.reeds 78,5% voer hun r,ekening. 
In de buitèrrgewone begrotipg zijn de 
verseliillen ne..él. ;ra,t groter. Verkeer 
k.rij.g,t ep zijn eentje bijna 62% , 
;voil.lcsontwilllke1ling en ~unst .l:.4, 5% , 

:De diensten van onze schepen vari• 'Fl 
nanc:1.en hie:tden zich ook een~ 0nledig 
met het maken van een kosten-baten 
ana1yse van ae verschillende stad~ 
diensten. 6n ja hoor, alle stads 
diensten z-i:ln deficitair , op één na 
n1. het opanbaa r entrepot . be uit 
schieters· zijn de technische dienst, 
all.gemene admini.stra,ti,!3 en de poli tie. 

Enkele voorzichtige konklusies, die 
de schepen hieraan verbond, willen 
ve u niet onthouden . 
De tarieven voor sportakkomodaties 
zijn zeer la-1!,g in vergelijking met 
de ui tga,ven . 
De ta-ks Op ,de hµisvuilophqli1'1,g dekt 
amper i 8% "'i3-1n de kosten u; . .P. v. 5~, 
eoans vo.0:ii,zi.en in de ministi:-.iële om 
zendbrief) . 
Oolc de hu~€Jelden voor lokalen, ter 
reinen en ma-teriaal zijn buiten elke 
vet"houding tot de kosten. Idem voor 
schouwburg, bibliotheek en muzeum. 
Een ope?\"baar ~estuur volgt dus blijk 
baar een and1:re financiële wetmatig- 
1):eiçl dan eep.- privee .b·edri::jf (,maar 
geed ooit , z.oti:~e~ we z~gJ!JenS , 

Je kan dé uitgaven ook no.g eens an 
ders bekijken , 
Dap blijk,~ dat de persone:e.lsuitgaven 
nog altijd"engeveer de he].:ft van het 
l;>udget ops1erpen ( 49, l.5%·) , ffoewe:1. 
het aand.e:.,el • persol'il.eel • .s . r de fu- 
sie st lend was ,t met 
de g' g ;val\l. het k,ader 
wel v:erà'.1,der 
D~ w sten gipg st ae 
ande ing uit , is er 
voor • lichte da (13,41%). 
0 en (dat zijn toelagen voor- 
a e, het OCMW) komen tussen 
voor · 
Het n de pos,t •schuld' (in- 
tr.es fless.i:ng van leningen) 
bedt ail. 29,77%. 
Ook . e schull.denla~:t van de 
·gemee11te Jes nog toegenomen tot 2, 5 
miljard c;>f zo'n 29.873 fr per inwoner. 

E>i t Wél!S dua een %1:ein' stUlcje van de 
boterl'lam die de gemeen-te.i;aadsleden 
te ve~oroeren kregen als hors-d'Oeuvr 
bij het begrotingsdebat . 8 

We slaan de replieKen van de verschil 
lende partijen op deze al~emene ana 
lys"e, ovar om onze blik te 'wenden naar 
wat Je to.ch ail.s hoefd'sehot;e:1. z01:1 ma 
gen v:erwachb?n I de u.tir.eenzet 1:i!'lg 
van hun bele1d door d~ Merschil:1. d 
·schepenen ., en e 

) 

[2J BELEIDSLIJNE'N 
VER TE ZOEKEN 

lleg,rotin•gsdeba,t ; li-i,e.r ,wo,rdt het ge1d v,e11~ 
deé,lél voor een gans- jaar. Een weldenkend 
qJens vermoedt dan ook, dat je hier meel" te 
weten gaat komen over de beleidslijnen van 
het gemeentebestuur. Politieke standp_unt:en 
zouden bepraat moeten w.orden, prioricèiten 
of belangrijke pun~im aangeduid; én in o 
vereenstemming daàrmee zou de koek v-erdeeld 
moeten ,word·en-. 
\J~;l,a"as,, zo l!ocise,h -~edenee-r,t men, niet op ons 
moo:Ïie sMdhuis. lil ,werkelijkheid i:i.ng het 
er inderdaad droevig onoverzichtelijk' aan- 
t oe., 

El.ke schepen kreeg de geleg.enheid om z a jn 
eigen beleid toe te lichten en de politieke 
l<euzes achter de,cijfers duièelijk te maken. 
Haar ·w.at gebeurde er ?. liet gros van tl~ 
•schei)enen 1\ad b1ij•k,baa,r n~ets te vert;.ellen 
in• iH.e1 a'an\. V·ansin·a, Sprockeels, Gil,ops 

• • • -,l ,, 

~nc1.aux, 11hir:1on .en Wouters en Dosqu1t h:iiel- 
den het bij een <s·oms uitgebreide) opsomminn 
van hoeveel geld naar wat gaat. Ze lazen 
gewoon de cijfertjes en titeltjes af uit de 
kolommen van de b,egroting, en probeerden die 
wat aan elk;iar t:e-pra·cen. Waarom prec:ies 
zoveel geld aan dit en minder aan da dajrr 
mo.ch ten• de aanwez,igen ze1 f o:v<11; d11om~n. 
>D.elteid siLijn(ln : da·a,r l'Ordl! i;mluetr.s over g~~ 
z.weien. ,Ge~n a<l,gemene poli,td.el<le stceJ.1ing 
namcn, dat 1ll alleen van nut bij verkiezing 
en en dan nog. 

Je zou or bovendien aan gaan twijtc1en of 
de schepen in kwestie zelf wel weet wat hij 
of z~j, doet, al<s j.e Cnops z'n beleid hoorde 
tooh~ht~n. D'.1-t ging zo ongeveer ah volgt, 
(en, d1:t ~s ge~n ;sa(nen>1a•tting): 

"Nu dua ,de lioofäatmk.ken llu~aveat;ing en Stédli- 
bouw. Ee1'at en vooz,aZ. hu1,aveaiing Ja 
d~l" _ia i.)6inig uprake van, dus~ wordt 
Wein1.9 V001' vo~rzien in 1980. Dan Stede 
bow,1. Daal' is het Park l.fichott:e en dat van 
de Ramborg, dat zaL aa,igekooht en in{Tel'iaht 
worden. , Vel>dei• nog de afbraak van een aan 
taZ .~n-r.ngi,n t19J?7' de vevwesen'U1j.kin(J vw, do 
tooo1, hjn, en d4)1 . tta Z. t dit dus e.i/gen tiö k on 
dol" de bevoegdheid van mi/jr1 co'll1.ega aanspon 
Sprookee1.a. In 1979 werden een aantal BPA 'a 
herzien an in 1980 suizen er nog een aantai 
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vo'!J{refi,. D.tP1 zilet u daar> ~ etaan, die 
8 mt:tä,0en voqP 'liè;t:, e-t::rnil<il:u.u_rpl,q;n, dat: ie een 
eindarnekening., dä-t 'betekent· ~s .dat: he.t .fle• 
däan 4:.,, , 
Tot d_;,ar de.ze boeiende uiteenzetting. 

De gemeenteraads',l.'.eden worden dan vcronder 
stá-'a van kri,t'iische,,v.ragen te stenen. Van 
uit de o,ppositie ,rees wel wat p1'o·teat 't·egen 
de lamlendige u:i'.teenzeetingen. Zo vlo.og 
Va uit tegen Sprockeels, 
11a , ongeloofl_f" k kl-ungelcach- 

A t1i: :an getai VOO - 
ze 01:"erî doo ,oo,r 
belei4., Zei VarL l'lelliert, ech 
hebt een broui-l-lor: gegeven en 
óongeil:en nog niét. i-n teru . . Een ida- 
wi,teen~e-tting is ie.ts anders 'dan punt 
1<Prmr1r<''&. /ilet n:g,ei,pne, pegroti - 
men beife-ert U ·oen.. 'Ü lwbt ge i- 
ori: • - geen svisie gegeven. Waar- 
he U met fft!enba.re ffez,ken ? En met 
qe joen die U daarvocw. beschikbaar 
g~s, 1Jiiefi i•11 
Rel n zuli).(e 9,pmerld,ng~ eei,dei;- •z~i:!-zaam 
en blijven ze me·esui hangen: in het luc'l>t= 
ledige. Net z(?als de Sfh e7t~neil <ie 
g aads · elfs siti e 
ne: zich . bij onk1' 
,pun î;e z · url~ onbe ,. 
l!ij ., _r op ro-ti: l!'\l,i' et 
ertoe, dat de ruim~e pol pd.~ t 
meer r;enprake komen , V (BSP 
je d·an bijvoorbeeld allee ar als 
1'z!Î!jn' gemeen,ile W,iil!sele aan 'bo,d: is, " pe 
tvu} biwexiliit Zl:C'h llot ~and'b,O,UW ,'10Qli 
hij al iers z·eit, Hebbincku~s (C!l:vl'~ 
een zenuwslopend deb'at uit met Anc1a r 
aan1"all en leeftil:ié! van de vui-lopbaa;wagens,, 
wat pu,u11 tij"dver]jes betek edereen. 

SamengeYat : •het. l(o'll'ege ve11~}.n;kit in d:et-ails, 
de oppos,itie doet. lret vaaki n.:1;et v:eel be.ter• 
Elke beslissing staat schijnb~a: los van 
andere beslissingen. De begro,ting wordt 
een puz.zelj met du-i>zend•en stukjes ter waawde 
van du,îzenden ,ft<arrk.e:n ••• en d-aa-:,;mee ,moet_ dan 
straks-Leuven Anno L980 samengeiegd wor.äen. 
Een hopeloze toestand die een tek~n aan ïl:e 
wand i@ voor de k1,/aliteit en de diepgang 
van ons g=eentèlij)é ''clemoklratisch(' bestuur. 

['J7 HOOGTEP-U1NTEN . 
,Lil__J" DAGEN VERVELl'NG 

~a eil.llle uiiiiliceenze-t · ·n che- 
pen begiri1t .dan de ,s-'' ;r de 
'be~iret<i.ng _he'o.:fdst ie i: zijn 

e jkhe ~e oals 
, mee~ en Vl.'agen- 
o tjes tjes is het 

' . 
In het nu v0 gend ve:r-sllag p-\i.,~el'I ,we 
l:lii:er en daa,r een g.ra<1.l'ltje mee <waar 

.een :Bundamentel.e beden 
aalet word'en 

De ;wed.den en vergoed,Lngeri van 011ze 
verkozenen ·zjjn zoiets . 
Voor burgemeester en acht schepenen 
:Ï:•s ruim ~•,5 miJ.joen voorzien . De 
0ve,rige geme,enteraad-slleden samen 
M:-ijgen ·90©. 00<:! fr • EFl .dan zá:jn er 
nog zo'n 25 gewezen .bqr·gemeëstèrs en 
schepenen die samen voor 5,5 miljoen 
pensioe;n.en trekken. 
Ue veel verspreide QÏ)vatting ever 
0.nze politi<d 'Zie zouden het niet 
doen als ze er nie't ·ätR. voo r 15,e 
taaJ.d werden' is dus maar tendele 
juist . 
E.en buli"geme_ester of schepen is niet 
sJ.echt peta.a1d en als die het· erkes 
voJ:'tioudt kan, hij er neg een goed 
pensioentje aan ove~houden. 
Maar een gewoon gemeenteraads;Tid zal 
van zijn "zitpenningen' zeker niet 
rijk worden, Integendeel, wi~, zo 
.a:l:s wij , van een gemeer:it,eraad.sJ.id 
verwacht dçft 'hij zich 'l!•:i;-o_nGiig in .de 
d0ssiers zou inwerken, daaróyer ~et 
öetrokkenen gaan praten en op de ge 
meenteraad met voorstellen voor de 

r 
fe 

,re 
0· 

een nailtd.enaail. ,iila,nda,at heS.bett dat wèll. 
geed b~taal.d is . 'De rest van de !le 
den bep~r.ken dan maar hun aandacht 
tot hun stokpaa~ajes of ~0t prebleem 
pJes, !i-n hun e;içi;en w.ilj'k 0f dee:tgemeen 
te . 

.. ,eden 
. bet - , Sprockeeû-s (PVV) beheer,t, zo·aJ.'s ~ eerdrer 

werd a'8Il'gestipt, een budget van maar liefs,t 
bl inken<!e franken om daarmee 

'--=~~-s-at he eer, de wegen en de 
i)l G11 uven. op i,,et s Hj ken. 

e il • , ze v b:t'i.j:Rt nWet l&n d;e, 
krea en. Me=o.uw Delpier-t;:e (BSP) 
merk echt op, dat 2/J van wat Spro- 
ckee mde in zijn 'beleîdsto,elichting' 
~en veel vlo~ter z , n lezen 
in he egrotingsaoxwnent haling- 
was :van wat in 1979 a-1 in 'ting 
stond. Sprockeels ~ond da . normaal 
en ha ee van uitvluchten klaar : de 
dossi .gen bij de hogere overheid (de 
proci e ter ie); 1'1,et zijn 
proje j -x,i,n, de 1i,eclmis~he 
diens gereorianiseerd, a~ aannemer 
hield zijn woord niet .... ToE!Il Delpier~e 
de hoop uitdrukte dat we in 1981 niet op 
nieuw hétzellde voergeschoteld zouden ki"ïj~ 
gen, werd da't meteen door Sp1'ockeels de g-rond 
grond in geboord. "Volgend j.i:,n gaat u 
zeker een deel r::erughoren. Dat is logis9)l, 
mevrouw." 

Voor l<f,ie ,toch 
vo egen we hiei:< ·,stj.e :ii.a.n enkele 
belangrijke we 
archief '!!OS schrijv,_en. 

oting: sa svel'welving Bla,uwputbE!'ek 
aan.teg f iet's- en voetpad Diests.eves,t-Cen:trum 
verJ:ietering Trol.ieöerg (d,eel. 2') · · · 
verbetering Cel.estijnenlaan met aanl.eg fietspad 
verbetering Kesselstraat en Dij1edreef 
vepbetering Sèhapenstraat-Redingenhof-enz. 
ev,enemen t: eriha:l ('stud ieko.s ten-eEeilonen) 
aanl.e.g en inr°l:cht!i.ng ·speel.pleinen 
a1;1npassing riol.ering Diestsestr.aat-Martel:arenpiJ.ein'-- 
Tiensevest... ~ 

a:fbraak kretwoningen 
O.P111aak p.J.annen van aan1eg 

55,000,000 
5.0 0 

50.0· '0 
10.0 ··o 
12.000.oao 
55.000.000 
.J.,000,000 
l.500,©00 

dag komt, meet toegeven dat een 
p_a~r duizend frank per gemeenteraad 
(waar dikwli;Jls meer gtan 50 punten op 
de agen<qa: §taan) niet: toelaten,, d;i. t 
we,r,k erns:-f i g, te d0e'i:î . 
Het is dus hiet te v:e.twondeDen dat 
je altijd dezeltden hoçrt: de frak 
tieJ.eiders en anderen zoals Tobback, 
~elepierre en Vande·zande , die ook 

We bes·h.1-iten d,J;t '\loo,f!dstukj,e met ,e:en ei 
taat uit het "hoog~taand debat": 
Van Mellaert (BSP) : "Meneer dp schepen, 
u · niet ,óp. mijn t>rqqg. " 
sur : '.'Dat ~s de l;,edb.eèing, meneer 
van t." 
(Veni~d gemompel .in de zaai~ 
Sproekeels : "Euh. •. wat was de vraag, me- 
ne , Me7:Laert. ?" 

if:!\,ipreseh'ta,tiekos t.-r~, 
oud en ver•b~ik sierver ie ting 
toer~stische p~epaganda 
en CM© Leuven, prom0tie handel , handelsf.oren 
Leavelà; 

::Lzen,I,'© en IBL© 
kosten •week van de jeug.d.' 
jd harmonies en f"an:fares · 
elations , openbare feeste1.ijkh.eden en 

n e.r:i 
j - ver:-EJn-±g ±,n:_g:e!') 

_ ge F .l van V!l.aander.en 
en algemeen vormingswerk 
n amateuristische kunst 
samènl:e:1dngsopnouwwerlcen 
v:d.e~.ilag: J.50 Jja@.ar ona•fha,r:ike!l.ij-klsteid 

geschenken huwel. i jk-s Jubi lair isseri 
viering 40-ste Bra,bant-se moterci?os 
weirkingskost~ en teel.age.ontwikkelingssamenwerking 
geboertepremies on a:de_,Pt1.etoe1.agen 
e.E!el~g;en s0cia1e en l,:iri;i.t"dadige we.Eken 

"p.1:enues voo_!l:" ·b0uwez:,. _1e.ri sane.i::en. Ma·n woni>n'l\J.en 
toe.i_agen r.estau.ra ta:e m~rkwaa•r.da:.ge gebo'Uw,en 

700.000 
150.0©.0 
2,©0 ,'(il0,0 
15'0,000 

ce.i::~o- 
l.000.000 

400.000 
150.00() 
30©.©0'.0 
700.,000 
600.0QO 
400,000 
79"1,.020 
700,0.(1).0 
2'50. 0'\il0 
J.90.©00 

2.000.000 
600,000 
20"©:o.00 

J:.000.000 
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epenen,i 
n hoofdscn·otel 

Onops bekmo.pl 

reuzebrok verkeer-wegen-enz. 
zijn uitloper handel! en nij#er- 

d , aU.emaal! Spreek / •. 
glteid, k..omt dan het 
' • , • · , . • a-1s kerte il,l:e 

ho0fQ•SCh0.te 
el!d.:ng .en 1ll:, • j 

lgei:rs de ~e 
• . 4:rà.on en nog-eens 

e '11-ersehiijnen . · 
Paepe (:VU~ ave 

st rt (BSP) oo~ ~ 
siek geworden w:-agen ov 
o.a. nàar de benoemings 
de verhou.ding 'offiiciëie 
dtplema's. Oek de afvez 

~- een bepaald soort boeken 
Geeraerts) in een aantal a • n' 
vrije biblioteken ~wam, a1 eerd.er ter 
spï"~ke . 
E>e lro,l,tuurraad is een gev 
D~ie jaar na de fusie is 

· r !'liet er}(end• , :wat. 0- 
e~eren v0or e~ 
ee'l. cet-I · 
r is il@'· 

-1:1ltu1u, 
zijn naar • 

g8!1leenteraa 
s. 0ok werden an- 

tal 'l.~~len in orde gebra -er 
beswii~!i.ng gestè'l.d van bepaaLde ver 
enigingen, al.lemaal uit dezel~de 
h:0ek, aldus Libert. Soms zei.fs 
voo~ 2 à 3 avonden per week 0vei; 
een heel. jaar en dat zonder al}dere 
vereniguigen van die mogelijkh?den op 
de ho0gte te brengen 

l- een kwes·tie 
·. - leeftijd 

~p.r;ockee'l..s krij.g,t het nogeens hêµ'd 
te veJ1dur,en aLs zijn jeug:dbelei'"d t'er 
spr:a;ke komt. 
Bart Massart (CVP) pleit in voerzich 
tig~ bev00rdingen voor een meer dy 
nam~scbe aanpak met o.a. meer perso 
neel voor de jeugddienst én een bete 
re samenwerking tussen stad-jeugd- 
dienst-Heiberg....Jeugdparlement. 

· • wint er geen doekjes om en her- 
zijn :vC;>orstel va-. • · ge 
teraad om 'de je n~n- 
ch te geven 
s d0et de s .r 
eu • sehe · • 
tw · van S.Jj e 

·ken en -Jlok,t a' . 
de 0p111erkli;ntr bel.- 

. e dil<Mijis gÎj l- 
a.en" gebruikt' 

sport, een kwestie 
van kleedkamers 

t 
1 

Bij sportschpen Tnirien - dis- 
lru:ssie 00k a~ 0ver de · ede 
samenwe.!i'king m·et de 
0~ei7 de vermeenae • 
van semm;bge sp0.1rt.vé 
termitok!l!,1:1b I:tis kom. 
eens ter sp.tta,Jce • V:,, 
wen van Jtleedkamers 
~e•n 3 miljoen fra- - 
kllSsie en hila~itei .gens 
de schepen is de situ u zo 
el'g da,t 'ge uw broek -r,C:l.!'J ,niet aan 
hebt 0,f er staan ai 10 anderen te 
dringen' 0f zoiets... - 

11 ' 
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We gaven Cnops" •beleidstoelichting al eer 
der in dit artikel weer. 
Cnops kreeg wel enkeie lastige -vragen te 
verwerken in de·loop van het debat. 
Van Mellaert (BSP) =oeg hoe het zat met 
de bouwtoelatingen voor hoge kantoorge 
bouwen. Cnops antwoordde, ·aat er in 1979 
"maar" zes werden afg · d, tegi,nover 
125 bouwtoel-atingen v ivéwoningen. 
0nder die zes bevin _ de omstreden 
Ooei;enbond- en Kr ozens , ook 
Gas tlluisber'e. 
Wat het s t ruktuu aar wil 
C_no·ps v661' ein r z-etten, 
de defi:n-it!Î:evc het eer- 
ste t-rimes'te11 n aan de 
geme.enteraaél. vroeg 
,w_at meer infor an zaken 
op dit ogenblik, en over 
moei li}kheden opgevang n. H1.j zou niet 
veel wijzer worden, vant hij kreeg gewoon 
geen ancwoord. 

Anciaux a Gogo 
Schepen Anciaux (PVV) heeft een vreemd alle 
gaartje onder zijn ho~de: Ruisvuil, Slacht 
huis, Beplantingen en Begraafplaa·tscn. 
0nze m~lieubews~e sche~en s~ipte onder meer 
vol&ende punten aan : 
- !n 't vervo Lg zul'l:'en d'è s_-tadsdien·sten 
meer recyclagepapier gebrui!\cen, onder an 
dere voor de•noculen van de gemeenteraad; 
- ln 't kader van de Lé~ven-Rein-Aktie 
worden nog 140 nieuwe pápiermanden geplaatst, 
zal er een aktie tegen slui~storten gebeu 
ren en wordt een straat-veegmachine aange 
kocht. 
- Selekeief ophalen van huisvuil : Vanaf 
1 april 1980 zOtJ men beginnen met het apart 
ophalen van papier en kàr:ton, voor recycla 
ge. Het selekti~f ~pbaien van glas wordt 
nog onderzocht; dit geeft meer moeilijkhe- 
9en omdat de ophaalwá1,.ens beschadigd worden 
en er veel minder v'ra_ag bestaat naar recy 
clage-glas. 

Van d'e disk lt weinig in- 
teressants . aJ. r,aadslid 
Hel>binckuys merken doo r 
zinloze cus . ; onder meer 
ov:er het aantal wagens vo,or de reinigings 
dienst, en waarom er in de be- 
groting niet meer 'llandacbt: is voor de huis 
dieren. 

de1tteyéke 
niel er.g rijk ••• 
Schepen D.e Re.ycke van Welzijsbeleid was 
zo ongeveer de enige die zich de moeite 
getroostte, een serieuze beleidstoelichtini 
te geven. Onze schepen vertelde zo ongevee'r 
het volgende : 
Wdzijsbelieid is nodig omdat de samenleving 
sterk ve.randert, en mensen die vroeger voor 
zichzelf konden zorg.en woracn nu a,fiha,nkelijk 
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van aUetl:ei d!l:ensen (be_jallrdel)hu1,p, peu 
,tereu.i.neil, d:i.enstencentrcum. •:) • , rn r,.euven 
we1,ken op dat geb:i.ed veel vrijwiHiLgers, 
al of niet georganiseerd. De s7ad heeft 
daarbij dan de volgende taak: informatie 
doorspelen naar- de bevolk~ng_ ove7 de be+ _ 
staande voorzieningen, koord1nat1e verzor 
gen binnen d~ sektor, de vrijwilligers 
steunen ondér and·ere met toelagen, en de 
gaatjes opvullen door ;ielli ihitist:ie! te. 
nemen· a.JJ,s vrijw:H-ligers en hun organuau.es 
etgeps tekort sc-hieten. 
Mev,:ouw De Rer::-ke hech-tte ook belang aan 
de 11dvj:_é',11t-a,i!en d'ile ze ''een k!l.ank~ord van· d>e 
ba·s iJs,"noëmfüi,. t{og· een u.l:ts,pr,aak: d,ie het 
on-t?houden was-Jid' is : ",!:ll'sp,raa·k moet infü>,ud 
'k:r:i,jfgen en 1®'.é.r wo'..iïden dan 'lèeJt imodireus be,.. 
grip." 
Tot aa:ar d"e uiteenzetting van 'cnz e schepen. 
Mooile lieé!j.e!I duren echter ~iet Lang , Wa~~ 
wat zie je als je de beg~ot1ng van n~derb~J 
bekij kl: ? Om te beginnen is ~et b~qg~t dan 
De Reyck:e öehee~t een peulsch11letJe 1n ver 
gelijking ,net andece hoofdstukken. En van 
het al bep.erkt.e begrag dat opzij gelegd 
wordt voor ons aller welzijn, gaat het 
grootste deel dan nog naar het OCMW, een 
instelling die verder haar eigen weg vaaz tr 
en zien v.an 1'e reycke' s mooie principes 
weinig záJ: aantrekken. 

1 I EE:N WAARDIG 
~·SLOT ..._...... ~- -- 

Op het einde van de debatten mochten de 
verschillende frakticlciders nog eens 
konmen caa'r leveren op het geheel van de 
begrot:ing en het verl0op van de disku·s 
sies. 

llan de meerderh_eid (eVP en PVV) kon je 
alleen lef ven,achten, natuurlijk. 
D 'llaese (CVP-) : het was een hoogstaand 
debat, ,waarin de gemeenteraad zich heeit 
waar gemaakt ais een demokrstisch orgaan 
aan de basis. 'Bra,vo voor he,t college, 
dus. 
P-i:erco.(PVV} :· he-t coll.e$e heeft als een 
goed1e hû.is'Y,adel! "'o.or,uit gezien en een 
planning oYe;: vel'sechilhend__e ja-een voor 
gelegd. -eij.fien zeggen nie.t alles, ma~r 
we hebben qok de beleidslijnen mogen vér 
nemen, aldus Pierco die wel héél scherpe 
oren .moet hebben, dan. 
De oppositie bij toonde van Van Mellaert 
(BSP) en Van Itterbeek (VU) vond·n begro 
ting noch" debat zo'n hoogvliegers. 

Toen oo·est er gestemd worden. Gezien het 
late uur vroeg Vans.ina of de begreting 
mete_en i-t1 z'n geheel gestemd mocht woi"den, 
·of pe t-\lk. 
Van 1i o.rdd e voor één keer ge 

baa:Z ste,mien omdat e» 
heid tegen -minderheid 

· en we- zuHei:, omie c,,lfpga 's 
, en ophouden." 
Z t ook ~ebeU.l'd. 
Ee~ •bedenRing van het Oijlepaard : waarom 
zei Van Itterbeek dat niet dinsdagavond 

·toen de debat~e111begonnen; dan waren 
w! tenminste bespaard gebleven van die 
~ier avo~clen durende ovvoeri.1'g waarvan 
iè'dereen de afloop al kende. Of houa·en 
de raadsleden toch gaarne de scbi. h dat - Jn oog, 

er op de. gemmenteraad iets kan be 
svroken worclen? • 



:RE KR.U. , . , · r4· 
E17ER1S·GASiFHU1I.S ' . 

euven 
U'V~n, 'het ZO 
uitgege:ven :enaamde informa- 

heeft zieh . oor het stadsbe 
in haa"t' laatste 

ongeru,st gemaakt "k l over de vete ie en aangaande d . rm van h e n1,euwe be- 
,in,t Pc' _•et Akademisch Zieken 
,) "'l -1.et_er(tussen. het OCMW en 
- : _nTo-teuven heeft naar ei 
e~gen klaa"t'h,,eid wille b reekt n r e ng en , 

van een com~le~ dossier 
~1 de o<Vereenkomst 1 h b· s e.c ts zes 

eslaat. Als men echt in- 
ad, ':dlllen geven, diende 
leda._ 1I1og-el!i3'k te ·· · Zl.J n en 

n ook beter d,at Info 
an h•et akko.011d i,n 
epub\iceei;d. Dat zou 
etaleren fan de per 

. an het OGMIW to.~•gehten 
~ch,èlf de j~isle con- 
:e:kk,en. 

t ko l è z,e',n 
,eni 1ii t is 
p g ,e cl•o"o r 
oo-'.r 3,0 j aar).g·e 
uisdiens t'en z.uil 
c omp l,enle.n cai, 

. gezondhe~dsvoor- 
oor de A.Z.~euven 
(KUL) daa•r,bij rekenin-g 
waarborg.e·n v-a à de rè 
tenzorg. On v-er m i n d e-r d 

n voorgaande alinea is ge- 
. an de v,ereniging haar doel 

te geven zoals zulk haar best 
e~ bet realiseren op de 
t d~ middelen.die zij hec 

~ ezen a..c.ht.Zij kan alle 
- ve.i;.richt,en die ii.n dat. 

zijn". 
t het bierop neer dat men 

dJa m:!L de v•rij e band gee.f t. 
,t'r;t;.5h~·nàelt ov e.r de deelgenoten van 
d~ ve.ren~gin% en hun wederzijdse in 
Óill'eng. Ret luidt:"Bet OCMW-Leuven 
_aoet i,nbran,g van net enk e I genot 
van de g.r,onde.n volgens h-et bijg·evoeg 

a!,smecl'e van het enkel 
eer zich bij a• aan- 
,er.eniging op bevindende 
-n~ de du~~ de-r vereni 

h te g'o ede r en (1i;·e 
e·41ve•n doet i ns c h e> 
all~ per 1 0 
is voorban~ 'nde 

11,a 't u•u•r . 'ij ef 
JZ ~ e•W~,n,h,u•t s - 

, 
,i,ie',_n,g ~'ll-'n 1tl,~ t. 0'0MW ~ 1i ~,t a a l d . d•o or 
·e•em,s clî a,p·J za,l d,u•s e rrk e 1 m!L 1- 

i'ia.ir ll;n be,è1'rag,en. En wat geeft de •K1UJ:,,? 
Îi,li't.(i:!c'lJ!le ä.Z.'brengen {n,, onder hun 
auto;n·o,me v e-r a'D t\".pO ra,e 1 ij klt1e i 'cl en op 
pe1.q!J·anen.te wij-ze, a1lle as,p·ek'ten van 
,dg g,ia1}e,eskundig,e en med!i.sc,h-tech,n:i:,sche 
criènsi;vertening".'En ar,t.7:"De A.Z. 
aoe.p inl>reng .ira,n hun ,methoden en 
t.e-e hn i e.le e n inzake we-i;king, 01:ganisa 
ti.e en •da.g-elijl<s beleid van alle voor 
h.et eptimaal fu,nktione;i;en van een 
ziekenh-uis no d Lg.e dienste-n".Dilt b e e e> 
kent dat nee OCMW zai mogen delen in 
de .O'l!b•rengst van de ligdagprij s (ge 
w'oon.lijk verlieslatend) en dat de 
opbrengst van a'l.le medisch-technische 
Jl'restaties(labo enz .. )een goede zal 
k•omen a an de KUL. Rekening houd•end 
~et het feit dat het in aanbouw zijn 
de teehnisch blok(aan de Brusselse 
st.raat)pas rond 1985 zal voltooid 
zijn, zullen tali;~jke technische 
p.rest·aties in St .Rafaël dienen te ge 
beuren, met ~lle financië~e verwi:k 
k-eli-n.gen das-ra.an verbonden. , 
Het akkoord OCMW-KUL heeft oak socia 
le gevolgen. Wane i:? art.9_wor,t over 
h·et_ OCMW-pe•ri;oljee·l in s.e , P:i.eter het 
voLgen~e jezegd: ''D~ze ~ersoneets~ 
]ede.n &lijven be,h,ouden 1n de op dl:i.t. 
o.genb'liik geldJndeno,~stand van hu,n 
we:rkgeve,. • anci,ën,n·irteit en verworven 
re·abtî.eii •• ;Het o,CM,W g,a:a t even,wel d•è 

vescibLn,tenis aan aan aJtl!e v,oorme.Lde 
p e r a o nee l-sü e'd'e n priC>1ritair in a a.n-: 
merking ti nemen vo~~ mutatie Ráa1: 
and,ere aan ·het OCMW ~ ende in- 
s Ç e'Ll.Ln g.e n . Er k_u.nnen h~t 
0CMW geen nie,uwe !!el' .ed'e.n 
meer i,nge.sc'hake·ld wo 'n dii e.n s-t e 
van de St.Rieterskli . Telkens 
plaatsen valocant zijn 1~ de reèds ver 
noemde p e-r e o ne é'Ls f'orrma ti e , worden de 
n o d'Lg e kan d i.d a ten báe.rvoor· a.ang ewc r+ 
v en d.o or de N,. Z. K en toege- 
vo e.g d aan de ;p.ers e p ,die d.o o r 
de A. Z. t.e uv eu wolf esch,ikking: 
g e s-t e Lê?". 
Dit b e t e'k e n.t; <la.t ,fon 4'ö n a l, b•e.diend,en 
van h e j, OCMW ,z•ullre.n mo,, . afvloeien 
na•a,11 · d's · d'i g b e.z-e t.ü ei 
inste · wat de be- 
vo1rd-e t ©,CMW-Rad'er 
aanzl . er ~et ~et 
o . n:abijè tee- 
k ie nog n i e.e. 
h_ 

Zeg'g/e.n;acfl111~· en 
tinan~ci~s.~--· __ 
An g i.s 
s n tie 
r t een 
g rs min 
~ .r d ee.Ls !". 
l\,r • 1: d'e. al<>e- 
me:ne ve tatief :1s 
v,olgt be . · · goedkeuren va•n re- 
Jteningen en b·e,groting-en,, het wijzigen 
van statuten, h.et b e.k r-ac h-c i g e'n v.an " 
een door de dee'l_geno-1:en overeengeko 
men vo or-c i.j d.Lg e ontbinci'i:ng van de 
vereniging en het aan&telle.n van ver- 
effenaars". - 
Are. 22: "Hee wetl:elijk. aa:nde.el van de 
s'1Sad I.e.uven i,-n he•r r,.:..ultacac van de 
e xp Lcit a c i e zal d.oor de .A.Z.K.U.Leu 
v~n, me.de uit hoofde van de globale 
di en s t.v é r Le n.i.ng _dLè zij vanwege de 
stad Leuven mógen g~nie~en, geldelijk 
worden g·ecompen,seeé!:il, met dien ver 
s~~nde dac tekorten di~ bet gev,olg 
z a jn van het no g aan de exp Lo.i c s c La 
van het A. Z. St .P·iet>e1: vecbonden. 
overtoll_Lg ces ~ , smede. 
van de finane · i,lle van 
h s,.' j de ex- 
p é rsoneel 
i van ~e 
t o d i.g 
VI è: 

·J;"{èie1ra1- 
. w;i,.&t,e 

• co- 
'n 
si tie, 
vag_ 

oe:g.d- 
, -aturu•r- 

a-n 1hrec 
0 g,e.wezen aan ie- 
mand v~n de K'UL; hijnt 
t'ee.ds in b , · g_en b e ka.n.d 
(~:-l'ee,r pP,o,sitie deed 
b á j mond o vie r deze over- 
eenK-0ms c wild in de 
g eme e n t e . n.d e.p ue t.a bad 
iedeeltelijk gelijk alfl hij bewe.ecde 
dat de h~idige politiek ten opzichte 
van St.P1ecer reeds startte in 1975 
en dit met 111edew,er,king -van de BSP 
die toen mee de meerde~heid op he~ 
stadhuis en in be,I!- 0GMI,' vosrm<!e. 
A propos, "De M.-0rgen" \reeft in deze 
-aa,ngelegenh:eid bsewezen dàt ze inder- 
daad "d,urft". -~o - ijiit het b,l~d 
op 30tl 1 /79 o.ve:· <!\ffaire dat 
het eerste ~fifw _ord tussen de 
stad eu de Ktm . ' tot 11c,and 
~wam 9nder_een €V.P ee."t'derheid 
op het s·tadhufu,s. 1:Ja gewoon vals, 
wanu zeals g,ez de JlS,P va.n 
1971 tot ' i h_et s,tads- 
bestuur. m ·e-o w~t de 
Eeuve.n111e e, d van' d~ 1':forgen 
to'èn nog, g - ,id. ■
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Kil!JL TUREtE 
VERE1NIGINGEN 
TEGEN 
E·VEtNEMrENITENMAL 
In Dij lc.paarcl m,. 9 van de. vorige ,jaar.gang 
hadden we he,n reeds over de. evenementenhal. 
De goedkeuri:n& van de bouw van een even& 
mo.noenhal is een feit. Ue ge111eenteraad ldln 
24 sepcember nam deze betreurenswaardige 
beslissing. De zwakke oppositie van de BSÎ' 
en de VU-f'takc.ie heeft niets kunneu veran 
deren aan het besluit. Ze handelde trouwêns 
,net over de grond van de zaak. BSJ> en VU 
wa11en om ve11sahillende redenen gekant c-e 
gen de plaats van inplanting: een sttik 
groeoo· natuur zou ve-rloren gaan, de plaats 
is ruoeilijk bereik.baar en de mensen- wo11dt 
ee'n openlt1cht ontspanningsoord afgenomen. 
E~n evenementenha,1 mocht er komen, ma-ar dan 
dichter bij de vaa,;t waar het Ll!uvense 
lndus.triële gebeuren z.i!ch à,f'speelt. Uä'_t was 
de. o'f·ficiële oppositie. " 

D.e' basis roe:f1 zi,Ch- 
De man en vr.o,uw di:e ui teiinde•l · · 
mee·be·ta:l:Em ~an1w be1las,ti.nt;s,ge e.J: 

•deze bedoening, Uàg-rant ondem · 'j 
voelen zich gepasseeord en met 
in het 1:iec t;es-tuurd•. 'lle helibe 
vooTal ove,r de ,kult.urete vcreo.Î) n , . 

KWB wenst kleine lokalen _ 
Onlangs lazen wij in de Volk.smacht dat de 
K\1B-afde'1i ngen helemaal niet te sl'i;eke.n zijj,n 
over dit sportpaleis•. Zij v,ragen al sinds 
jaa11 en dag de nodige. cenc-en em kleine 
ruimten eer beschikking te kunnen stellen 
van de plaatselijke -a,fdelinge.n. fü1n ai:;gu 
menten : kul tuur, ontspanni,ng gebeuren daar 
waar de mensen leven, in hun buu11~. Daar 
moeten dan ook d~ nodige mogelijkh~d~n ge 
schapen worden, De kristelijke arbei<!us 
beweging verzet zich bijnevolg Eegen deze 
evenc, entenhal. Zij vindt bovendien da~ het 
gemeentebestuur een loopje neemt ruet de 
inspraak. De kulturele ve1:enig.ingen hadden 
een tegenadvies uitgebracht tegen de hal, 
ook omdat daardoor een stuk gezon<ie na1'uu_r 
verloren gaat. De heer Vam,ina, nochtans 
e~? ve1:koze.ne ~an de arbeidersvleugel, en 
ZlJ n college vinden het niet de moeite -w.rar:a 
dàar rekening mee ~e ho,udc~. 

~ 

'~ 

Kultuur dicht bij 
de me:nse.n. 
Erger no~ is het gesteld met c!,e Jemoct;atie 
•ten aanzien van de kultut:eLe craa,d. 0p 4 
dece1ube1: kwam de S'ectie a.lgeme,'iè vo=i-oi; 
samen. A'Hes samen een loO vertegenwoo,rdi.gells 
van culcurele organisaties waren aanweug 
De. culturele raad had reeds de x:aad gege.-·• 
ven helem~?~ g~en evenementenhal noaig tre 
hebben. ZiJ willen kleiee, plaatselijke 
lokalen, dicht bij de mensen. De raad 
k~eeg toch de_ ?pdracht hec college te ad 
vuere'? hoe. Zl.J llén van de. d-z;~e zalen lief~t 
zagen 1ugen.cht. Want dat 1.s 1..nspraak al 
~hans voor de Leuvense burgervadet. o~ Cul 
turele kreeg nu de kans haar wensen treken 
nen te geven. En ei zo na trapte men er&n. 
De e~. zag_ een keuken nodig, een andere een 
mogel1Jkhcid de ruimte te. verdeèen een 
derde wou een podium voor experime;teel to 
neel, enz. Maal' cigenlij k had men deze in 
li~~strukt\lur ~evnaagd in de verschillende 
wi3ken. O,aa1: i.s. dat pas zinllol ian nuttig. 
P:ompt we't'd opm,euw <ie bègineis ,ge·liotmua:._ee11d 
GEEN EVEt{EllENTE-NHAl,, WEL. MEER îl.E1'NE RUlM 
Tl'lN DlGWI' llIJ DE MENSEN, VC,)0RZ~N Vil:N Dll 
N0DI:CE INFRAS'l'l\l!K'J!UUR. · 
De bu rgeinec ster weec. op z iJ' n hoêd "'·. ,, n-l!e.e eeuw· b"' • j e • .,en, .:an,, 

J:S .•l. ,ven sol!le,n met i;l'e gàetr& • ,. 
van de \?•Wo,lking - Wl..&! . ■



Bes\t'e, 
IJ.te.ree hit s•c1hrij'Ven j ulli,e in 

he,t • Dijle;p,a, n.v.d.r: i2de 
jaa .iO)da ·eugdi.nLeu- 
vèn - 
itm 
4"e, wi 
s t r ·g 
p,unft 1: 
t · ng h . et 
j ent na bespreking mee 
g . . 
,O e.s ter Van s:,,-n•a 
e · m·er,s om- 
t en anáè\lr 
d e Naams'e- 
s akeld is;,, 
om onaal in~ti- 
tu -Q'.1:.- de Il " zal o~dèr- 
br 
Zo -~, wäa""-;r: en wie er b~- 
s l ,;,el[~e j,,.ns.puaj(. l(&.n .;de 
De l(~i\lre,t,.. 
Wa ft: :in [Mi gee,n• s"tê:m 
vo 

Rudie Bo.libn:ts 

Lid jeU<gdp.ar1ement 

Rotsel t~enweg lli 

3•0•2'0 a'i.-Leu-ven 

S k 
é\' 

d ' e 
t nhoudb . . 
Onlangs beloofde de Minister mid a,c 
aanpa:s,si,ngswe~ken n ui tgevo.erd 
word at postz~k- 
ken . he 
v,o ]rdr u z • 
Bij ' l7' 
v.as t 110 g l: g:e- 
va lis. 
Graag zou ik willen ,r.ernemen: 
wanneer de we-eken zullen aangevat 
worden en wannee.r z"irj, zullen beëin 
digd zi']1.n? 
Ka•,11 d-'e Mini;, s t. er o;p d,r,,a,c h t g ev e.n d-a t: 
-'de bi'·á.lè-ve·n·b u's aa.n are b,wi ten,z,ij dre, 
van Le'Uven X op z, r. ' avon,d vol- 
doend~ s.nel leeg k~ worät? 
-dat •zij voldoende verg,roo.t çi~r,- 
den t'en einde het gen van ~r'"o- 
t e a e o::m.sl~gen toe aten? 
-d,att él!e ,;u~mee vo-0ll." d-e po s nb u s 
ga,n.k,el,~j;k z,.91,1 z· s•e~ 
kecc ~v,eela,,f ,die, s 1>,~ - 
brek aan paTk-eei::ru(Ïomt,e, hun J"!Î.J 'll>:irg 
daa1r achter te lat,an. 

Willy KUIJ~ErReS. 

Het a.ard :Ls e'\(e'!l nieuwsgie.rig 
em , w00.11q van cfte m;ilnil.s,te,r· te_ 
Vet' • Het h0qwi: ~át het ?·P dçt,~ 
antw0ó,rd g~en 6 J àar z.al me eten 
wachten. 

c==:::::'.::li RECHT 01? ~Ni!WOOR1E> 'I . .iJ, 
Van b~z,u,emeeet-ez• Van$ina mo,c~'te11.~t,1~j 
bij he-t t·er per.se gaan van d1. t n m 
m .- n bLadz.i,;j.den -tekst on't1,'~n~e: 
b ·""',;--is r·eoh>t~et·ting van o·n~u1.s _- 

,. lilii d B• n 1''. 1 (} Va>n J,aar 
17 qemb'i3 ovew riero · · den 
g n heb To;'IJ. ,0,/1.8•8' 
i s tee h niet _m•e - 
i,i,,j·k de bmogem . · nog :r,ti /!. 
nummer aan het ~oovd te Zaten. Ma~r 
lili:i beloven op onir vl,e'k:k11l.ooe ee,:vste 
k . ··e;d,11.itö we zijn "r.echt 

·ó,o'l'.'4 '' · e nu.mm,er. ïlan 
(i,j."»IJ,Q; U;b,li i C'G'I''B ,:Z:,,. 

■
TEN H©Vl!LAAN; 
El!NGRQENE .. 
I tje 
t , r- 
va en pleintje lig- 
gen d.af voor speel,pleintje moet do . 

is ~o onr.evee~ 3 aren sro t 
rcclttls wat ba,lll,e,n vcor ve 

·.S om mocde!7cil,. Ronr,lorn ,,rn D 
,14c en ltaag t!.t, in '4.et ,~iddèn 1 1e,t 
gazon iloo·rJstu.Jcn met een kuicr,,ad · -. , 
rozeohaag. Uet gazon 1o10.i::dt voornarueliji,, 
gebruikt door houde nbaas je s om hun lieve- 
' n liehoefte te laten doen; !tet gras 

n ook naar uit. Eeu parkje i~ 
' 

laintje J.~'.g,t: èen s,trook g,x-o,:,d, 
eve eraan, <(ie ,oo.k aan de s cad coe- 
beboer -e n voorzien was als .01,ric voor e"en 
rij gai'~ges die er noóit gekomen is. Toch 
blijft die strook grond braak liggen. En 
eo het pleintje, aan ce.u aodefe z•ijda, 
1-i • n van ongeveer 2 are te k0op 
b~ lle (,:oom'a,n ~S-t.-Jakobsplein 7 
te 
De Speenruimte ~-eè.n g,roep vijw,µ;;U- 
gers en ,r,I'ijgesc-elden van llesö, Soke:io en 
1Jeibei1:: - organiseerde op dat p lei ncj'e op 
woensdag J oktober een spelnamiddag voor de 
k,i.nderen. uit de appar.ttementenwijk. Onder- 
til~·se, werd.en o ' eren gepolscl 
na· jl!,11 Elme~ ro.nd ·sp,ee.1- 
rut 'ie ,1 bes Dwi.t: ove.r 
het ceste, gro11d kon wcF- 
den .genomen : als de stad. dit aankoopt, is 
die ee~~itstekende gelegeoheid, om de 4~ie 
tertei11en samen te voegen tot een bruikbaar 
sp • 

In ong Speelruimte b.ij 
de p S• e. Ook ' e- 
ra a,in SP~, die' 
Te wo'o f .een br 
die zine. Drie w , J,l okt 
kreeg ä.e· Dienst Spee rm.mte een bn: van 
scbepeûSp rockee Ls , waarin stond dat de zaak 
"· · , . oek" was,. De 1 9de novembe.r 9,n_c- 

,1'rie • ·. rt, ;,aa 
'e 8 i;rei:n · 
't '" voûdoe.n 
iic is". 

EEN SNELWEG . 
dDOR HET B:B10iEK 
l1N WIJGMAAL? 

b t ( -ods overi- . , . d'at men in iB:1ca· an z ·. 
, " .. ,•i~ ~-·'è.ren) \iel stt:i:laan vei-- 1r,s i,,., .,.,._...., , 1., 

• J aan autosJle~wegen, g,;i.nt i,;e · , , • 
' staan e,r ip•.11an11enma- m11s. ,,. r die n er,gens een,_stu.- 

ke cus een scne,lweg moet 
grond vinden waa 

. . d•e A2, Lwmnen-Ro·eseiaali, en 
M~~e11teei zi.Jnt ,. de• Wes·telijke Qinl!eidfog 

- }engs u.., • • . - - 
. Ro r,-1lertem, 1.n =n v;e11- w-en, . ~· }! 

nsl!{!ii' u1,t;v,~~ 
nd:ing zerii!J.3, ! 
n aan de ve-r· !Lm- 
ldaan zijn: ontsluit het 
ve-rbind,ing Limburg~Brusseï, one 

van sekundaire. wegen enz_ . 

~s ties,t. to'"h no&. plannen om 
' QULt 'Ro, li te• ve'r,Ïengen J1aa,~ 

,onéi !ile te .f!of,staè!'e,. 0Mi.- 
r, . , "k" . "''· • " . 1 ·n deze. en lm de •oe,.,.,.as" ci.ee Zl.J • d h 

, .,si,op,t. Dat belet- evenwel ruet 
0
a.t et 

~ , het leuvens gewestplan getekend crace op .. 
st:aat en onbebou,wd moet bll.Jven. 

e,n g,ezeiii~ minia11uiwspeeip.iêintje, ten 
mif/fifte: vo,ov de l1onden. ,, • • 
:rel:efo;ni;s'ch kontak!t trfe,i: ,de stadsdieus'tecn.' 
leerde dàt ook de Diel\i!,t Spee1r,uimte è~~ 
dergell!iij'ke b:ri:ef moest ontvangen hebb'en op 
12 novemb~ii , aliko!Dstig van schepen GruiP.s 
(verande•nni: van schepen 7) : die biiie.f 
kwam echte); nooit toe. - 
De tui)ft J,n kwes1tÎ!e w.as te koqp v.ooii 
25,0 ,000 f,r. ' ■

10 

, 
en 

. a.s n . 

Vèrscnillende instan'ties hebben zich vçor 
de~real.isatie va.n dit. plan (a'l o,f riîe't in 
gew.ijz.isgde vorm · rsoken : het AGV, 
de ',E'é.uvense ~am ·andel e~ ~.i,.j'St~rbe,i,,,d,, 
de G.:o,.M. ,van V llant e'nz. àe mo- 
tivering is gau : ''He't Hagc'elaiid 
moé.t ontsloten . a,r Antwer.pen" of 
nog ·"<le steenweg ·euven-Mechelen is over 
belast". 
Er.ge.F is evenl'lel d'at Quenbar eze 
ver1en'gcing, z,iet a• 
ver,bi•n_d:iing, in ol(s 
een -ander deel da de A n- 
:\e - "Miichelen, .ze . rdt a nge e , 1.s 
het ma·ar al te duidelijk da,t de v.èrbµding 
Mechê~en - Rotselaar,er vroeg of Uat komt. 
Kiei+.e_gen kan niet get;ioeg geprotes•lieerd vo1, 
det;1 ! 'Het zou de > ·ste milieuschending 
z grote s,cli et füme tus- 
s .maal en R r. bv. W· dden- 
d ~ede1\. o: ie·d ili d· 
gro:e1c1e 2-one van o. in noord.-tè.uven ! 
llàllefidien zouden "'1e'er zovele landb~uweron 
den cveYloren r,aan, (vb. in Wijç:rnaal., 'l'ildonk, 
i(;arnp·enhout ... ) H.o ,g kan men, daarmee on- 

. · doo,rga~n ·- 

1 zu'l!l!en è oht,c,i,genliü~en die- 
lleul'eû,, in 'tl;i:,Mselie.,..!}e'1lé 
t e~. op 'è. gr,ens \l,il:sele-Ro,tsel,aàr. 

J~ilenk daarb1.J dat het woordje "onteigeniug" 
nl.et zo~~r e~~ financi~el-zakelijk verlies 

tl.Jdel1Jke last bete~ent, maar vaak 
a'l'~ perso ~.. rama 's l!en gevolge 

.o:.n wac '!! Dlenseu dd,e i,n 
,tt p1ogcn ii.j1v,en "J.O'rr~ :: l!a- 

aa-1., !l-uchtver ovoo1:t ... 
B en wor d . - . . - en , 00111!J1d.den ge- 
s iw1.nksele-Delle bv.); door ~dden- 
B wordt een b<i!ttiî!re gelegd die tnee.r 
a eentegrenzen-, wat,erlopen of wa~ ook 
e en " 1 "' · - 8 eg;t, moet over sch'l.'eden wo11den om, aan cle ONe, ge,r,aken. 
Dat me1: d·il.t a · ,c ' , 
l aud •, ll!l 0 • &een, 't:è)!illlll>Ug ge- i en. woedt• 11.aRt o'!lder meer ui,t; heit f·eit 

1 at va., deze weg g_een r11ime kosten.-batenana- 
yse. "'.~rd gel118akt. "De ES moet ontdubbeld 

wonden zegt Openöare WerXen en dat moet dan 
maar de verantwoo~ding ziJ'n z1.·J· "O:rd d'a-at'li:ö" · • • en , , , il:.Jl ·gesteund doei"?> and"re insta-nt;·e in ve·e'h •1· d . ,. _ 4 s waar- 

, · ' a-• eze'1"fcde lilense-g,, ziiitt;ren di>e, ,we.1'11:e 

vw-vo'La bZz 11 
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B:isoyi :-A .J;es,J.,>.er,s, Hé,t finano.ie,r,•s~a.pi,- 
taa :r i•n de l a,ndfió,~VI'. 3i! 
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~ervoZO van bt~ 1 

p anning v-an d'e he-i,- Of de qverhcid mee e ,- 1,Conerfpi;ojekc l•us- 
asenbuurt in handen van · allee . lin& 1heeit de 

nde sç XeedJe aan 
dienst va nd~ on- en en meren• om 

;eet d ~ liet t duidëH~~- 
o dedn [!11 , d~'l: ,a '\ r.estau,r,a[t'ife 

at; ni li;elij erf. \1ssenbuul.'t waa.rcnd'er we zowel de 
e cla opd d.it studiebui;,!!au gaf is er;staan van lfut' woonerf a,is de 1 
et duide vermoad wordt het kollege van· de huizen, ook «le,11 sociaf_e 

van. burg schepeaeu. al hebben. 
DE D!E.~S IE we-i,kt a her- D.e a,mleg van een woqnel1•f kene , OnilfgezieJ} 
struktur e'll.p, voor d craae - · · t of ende huizen ge- 
en 8 ' , voor een g . ani- en. e panden een 
SE!Cl1" o,e. t dut i:n de 
DE . l:ISJr ·op · oht ei •en a'ls de ,ver- 
p,p ·Î: 'S'.l!A:no om 1 "an ~l1J,1tn sÜjgen. 
een · te Ru ,Deze immer<s ,ni,e.t meer in eon krol!iten- 
dien et e-rg ~n 1!ll ge-. , 1 in ·een sjiek,; stadswijk. De men- 
zien en met Den B ke~· sen die er nu wonen, be.jaatïden en arbeide:;:s 
is d • eu onmogelij' • ~ en ook studenten, zuU.en langzaam maar 

'v _ zekei; uitgedreven wor en. Dit omda1: ze de 
Zo lig · ,. · ,r, en niet kunnen betale:p. 
Wie n wie ze de huid;i.ge eige- 
li,oe91J e aanl, woon.erf n°iet 
h_ee,f, ' n . hu iz ei;ko pen ol'l de 
6u'1d e die cle r iu,i,zen geki;egen hebben 
S:ei:;a 4-t nst om te zetten .• 
telt niet 
dat a was st 
Ur at dê he· 
diens het nerf- 
proje • De ende 
v.i:,si ie -t er n!ièt Ol!I. 
a·et s de 

111oe,ten 
en 
Op een 

1i'.e, om 
meer t rij gen, ver- 
schij e stadsdiensten. Sche- 
pen Cü ~-i:de zieh scht'ihelijk . 
Toen late,:, aan stadsurbanist .Eric Van Krie- 
kÎnge , w . 1,1a,arom h · pdaag-: 
de gerrod i,gd te !\ij 
,;dj. ver heet ,ff ,q;ps, 
.hem, useerll ha ,. vtaae 
van o e het k-01i!t en niet 
op gestelà va nd van 
zak caris van S els, 
schep erken, het v e ant- 
i/Oord: al dat die- infor- 
ma doprgespeeld czd heb- 

en · . In 
hul'! en 

• "i:}n <le dr äe 
ten to en, 

. ast me ker. 
1980 'is · aar van d'e st'àdsvern•ieu- 
-;,ing, niet van, de inspraak • 
.E,ind noveëb r. werd · n de M . op de 
-plaats cwerk intje 
gepland ges ar- 
king par s .in 
d · t stads 
u ~ e, 
a e d 
.., ·r de 
werke epen, 
Crieki · ets aan was 
aangez pvergunni.n jaar 
geleden ver e was. Een .,,o s 
toch geen v • ei;sa1;me buunt o:f sttaat ! 
In Nede .t. men dat he 
van !tet ieuw-i.n g s pro, · 
kiest vo . . '1en v , 
Soc,iale sG h .s, 
de bewoner et'en '-t\g 
door desku. . Ui gaan- 
de mogen w l,uit:en dat me in. 
Leuven and kc , De .e _ . d1.en- 
sten hl.ijk uweHjks w r- 
king te 1aat s 
hierin oo on ers z ken. 
tntegend'è en en k 
wo.t'den on spiiaa)( 
,nodig en ona e,r m de 
bes-te ma e bevone rou- 
wen in he en het g het 
zelf kunnen verw~zenlijken van hun -;,oonom 
gev ing è'e b,;ëken. lfi 1 men re t verke lij ke 
resultat moet er · dracht 
aevei;, u· n geb11UÎ!ke ) 

· .sa111en 3:e dacht en d,en . 
Dit kan a el: buurnhu (1<1;en 

,ipeli •~el'k p u en' :i.osp.1111'8!.k, u,1.\s lis il()O•r 
de ,b1:1uiit, naa : · ,Tachteevc:r.,, en stuîH,c·by- 

1- 

-reau to.e. 

Dat dit allé's n,iet "uit- de lucht gegreren is_ 
bewijst volgend voorbe_eld. In juni '79 werè:I 
een wonina bestaande. ui'C é.én kamer op het 
gelijkvloers en één kamet op het eerste ver 
tli_ei:i ·vei;l<.ocht. ~e ver\<_oopprij,s was geschat . 
op 5.1)). Q00 à (>0. 000. J'ij'qen.s, de verkoop dreeJf 
a:e~q,ta,,,.is de prijs in ~e,rhoog,te door tie 
v_ei!l<=}a't"i,:rlg ciat de Muss~b.uurt binnen onaf 
~ienbaré t~jd de puurt: bij uitstek ging wor- 
den waar het prettig was om wonen. De ver 
koopprijs steeg toe 20n,ooo crank. Oe eige 
naa~ weigerde te verkopen omdat hij 400.0ÓQ 
voo,r zijn woning 110u. 
In ~ulke- gevallen moet de overheid voor een 
duidelijk politiek bel.èia kiezel\, ten voor= 
éte.fe.. van de men sen die er ('11) .wcmen. Welke 
miaélel:en staan er lia:ic-,, tet ilesC:hikld1\g ? 

Om~de spekulat:ie tegen te gaan kan de over 
ha'i.d ,zoveel mogelijk woningen opkopen. Deze 
opl<ilal!pen· en aan· scháppelij.'lce ·prijzen voo-r~ . 
sociaal minder bedeelden verhure~. Om een 
woning in haar bereik ~e krijgen, kan men 
deze kro t lnten ve rk.Lanen en onteigenen. l>it 

EOONOMISCHE BESPARINGEN 
OP HET '1ERBRYIK . 
VAN E~CTRISCHE ENERGIE 

r inlsterie ven Economl_scti.e :tBkon werd met de 
el van 1.~.79 sommlg8 bo11erRlngeo lngovo:erê:I 
ruik van electris;che energie, Daaruit flch,te~ wij 
unl&J1: • 
rboèlo e to vaJb):Ul~o~ ~o-Q.r 
oelel 11 ,9 u. 
r wor verlich!e ,:eolame, •äe 
g van e.n ,urtslelremen ... 

r, ,'recla en weid volgende ar- 

ekend alleen met krotten, al- 
an van 1 · ·•· breed hoewel de definitie 'k-z:oa' tarne l.J"' . 
is (v3l.Keseelsciraat) • In - stand:i.g- 

n vaJ:iletll deze hui?.en t n spe-;- 
verheid de hu;i.- 
'een ve,J!' mind·e1: 

, •acl}tto.f;fer en 
wor. r:i.j s dient da,n bectraa,ld, en 
de spe . · t. 
Anderzijds kan, de. Nationall.e Maatirchapp1.J voor 
Huisves · · en opkopen, maar dan moet 
de verl« binnen de aankoopsnorm~ 
liggen · ie. zelden 
het ge;v · heul zou 
itt dfo- o, e c!,e ~~n- 
koopsnoi; oen bi~ - 
passen. 
voor huuwon,ingen --meer dan de helft van de 
\Jonin.gen ih -en om de ·:ussen.buun wo~d!'; ver 
huurd- liggen de zaken heel Qa~ ll!()e1.l1.3ker. 
Voor woningerr die door restauraE.ie of door 
aanleg van eèn, woonei;f plots. een, meewaat1de 
Ii,'Ciigen, )..ijJè:t.het zeer moei1.ij-lt or:i een l;uur 
rem op te le;gg-en-. Nfdoen,de wett/ill 1,u 'dat ver 
band• bes-r;,aan, er noi:e•t,. Wel is ·e,r een >l'.{et die, 
de•huurprijs to't zes j'aor na .de door de ei 
genaar uitgevoex,de restauratiewer,ken in be 
dQang houdt. Na die. zes jaar .word~ de huur 
der veronde.rst'eld meer geld t'.'e vei:dienen zo 
dat hij een v!?rho~ing van de huur wel kan 
betalen. Om de bewoners van zulke huµrhuizen 
va11 uitdrijving t,e vrij1<1aren kan. de st.ad na 
tuurli91< hall vei;,schil tussen <le •=oegere, 
norma'le,, huur:priij.s en de een gev,o:Lg,e v,an res 
t,auoatie en "(<>onerfaanJ.ec vex,l10ogae huurpri,j.s 
bijpassen. Andenijds ka'n men de<o·e.\ol,oners 
die omwille van huurpt:ijsvetëhöging u.itgddre 
ven worden v~orrang verl.ene.n bij h~t buren 
v:in de •:oningen in de• buurt: di:ê: in het bezie 
van de sc:ad zijn of van lleuvelho.f zijn. !let 
buurckomice~ zou hierbij een kontx:9le fun 
ct:ie kunnen,-uito.e:fenen. 
Ook bij dit alle·s is de o,ve.rneid aaJl een 
dringend t;;esj~~ek bet de bew,one,ns, ,11.oc. A>ls 
men· de gcfs.pnè._!clcen' b:lnnenskame'I'.s )\oud!t en ver 
der dli>t!t z1"àl:s, men bezig is dan 1s de Husse11- 
bµurt iu het }aar 2000 de wijk "!aar de elite 
uit de banlieu. de Louvain zijn cw:eede vxmin- 

~ getj e neefe. 

- van 1 apfll tol 30 september: 2,i u. wordtvervangen 
door 24 u. - 
- van 1 oklober lot 31 maart: 21 u. wordt vervangen 
door 22 u. · 

2. Hel Is verboden eJectr.ische energie Ie gebruiken vooi: de 
verlichting van prlv.ii- en opontiare Inrichtingen tussen 
21 u, an 9 u. 
t1IO(Ond a11: magazijn · ren, 
hotels, zlvembadoq .. , 
Ulblond alo ,veillclillng 
aaQgob gelegenhefd'v° 
en blad rJ van woonb 
bljgebou . . 
De verllcl)tlng [s evenwel toegelaten In de male waarin ze 
noodzakellJk ts: • 

gecturen~ de, qatrse macmcI ctec~tnber: 'feestverlrahtrnç 1t1 Gfe stad 
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