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in Wi.lseJe was de naoo r Legs.e 
po l i~iek het werk van d.e /.(a.n 
nen van V~. Da.a.d. 0.e. CVP ging 
hec beter af in Heve·dee : 01n 
de 6 jaar klonk vandaar het 
gejuich : "WeeJt heb.be,n cdi.j 
gtti.XJ>ttten ! 1', en ook Kèsf,el-Lo 
viel èlè klltoU.eken nil!t t~gèn. 
rie Val ~an, de Rode 13utctiit 
~oi;gde in 1958 voor de af 
Loss ing -vari de c,;a.,te;1tt'e);éÜn,J- 
1.,o.e,.'éa.U,s,tc>;n door Cl.ó 6áLtka.-to 
t-i,Jthen . 
Leuven was wel he1.emaal een 
po l i t i.ek c ircus . Tenmi.nst.e., 
zo zagen <le socialisten het 
in hun v.<n:kiezingsdrukwerk 
van l'97b. 
Leuven, Re:verlee, Wils 
Kessel-Lo, en b i j.na v 
we nog \~ij &maal te lfe,r : 
vijf geme'ent an die sa 
pc:•. . . 19'16-1 
vorm . . . . 
sluit 
\.,.lie i 
wilt p 
fchri 
jaar 
heginc 
z i ] de , net 
d i ç voor ons v e rharul is . 
lle politieke zeden -en gewoon 
ten zi.j'l'I er met die ing,rijpen 
de fusieverkiezingen in '7o 
ove s i.gans IU.Ü...<1 op , 
Plaatselijke po l it 
weinig te zien met 
w,roch,te prol?ralllll1a 1. 
a Ls zij ,~orden uit 
door partijen die 
stevige macht hebb 
te ve'sc i'g en en het 
lijke ideaa 
sprake k 
voer eig 
Zo spc l e ë 
het poû i 82 
het spe r : 

P,o.l Dec- 

e 
C e 

m V - 
s ... Ma 
h olgt na . 



( 

D~· LVIJVE,~ ~NS,,,-,E\· ~. j À~,~ 1/ ,,, . '. 

C11RCUS'TENT 
I ' 

- 

• •,ift 1 

Habcî;ten !,i 



IJ.en o.l.v.een volslagen onbekende. nl. 
Ge.o-rges Sp1:ockeels. ,ne ,blauwe p ropaganda 
uit die:•Hjd beil.oo,fde-de Leuvenaa'rs hemel 
op aarde(zeifs een congressenpaleiis in 
de stad) a'l.s zij maar op PVV stemden. 
De operatie van Vanaudenhove wierp elekco 
r~ie Vliuchten af, want de PVV ging in het 
ganse land sterk vooruit. In Leuven be 
haalde de lijst zelfs vier verkozenen en 
S~rockeels werd di~ekt eerste schepen in 
een CVP-PVV koalitie. In de jaren van haar 
bewi:.nd1( tot 19170) kwam deze ploeg vooral 
door onderlinge st,rubbelingen in het niews 
zoal!s reed11 vroeger gezegd. De CVP-schepen 
Duchei,ne ve:rH,et Ln 1910 zijn ~arüj en 
kwam met een eigen lijs~ op onder de naam 
van "Leuvense Belangen". 
Zij,n ~opman was noear i s Roberf:J,i de Wingh:e 
die ee;;s a de ,€:<Il! voor de !!-VV h:'ad gerauj.l:d 
en dan él'us 'in de L'euvens e,) B ~~la,:,geiï) 
tt_ere c)l t k1><a))1 ', 
0ok de <!>1.rde l:i:bera'Le voor,zi titer van 6'e 'ê'0© 
( nu .OGM\iÏ)L, V4nBeveren veit;l,iet Sp.rocléEfe>l,; 

VAN WATERLEIDINGSOCIALISTEN 
EN ASFALTKAT-OLIEiffiN 
Achter deze ietwat bizarre titel gaa& een 
in wezen eenvoudig verhaal schuil : een 
-verhaal over de afbrokkeling van een tra 
diti..oneel socialistisch bolwerk en over 
de 11lotse machtsovername door de GVP, die 
dan op haar beurt haar macht stevig weet 
te grondves ten . 
H'e-1: verhaal speelt zich af in Kessel-Lo. 
Kesse1-~o is de gemeente bij uit~ték die 
il!lus,treert dat gemeentepolitl:eJc wei11ig 
of nî,ets heef,t be maken me • · ' , = 
gisèhe d,i'.sputen of met> \lie .- 
c°ij.p1rngr~lll!118' s • ,Gemeen'ëepo ,r 
de kurîs t e..ep, s cev:i:ge ma..eli't 
p'~ri:iJ 1:e '1(1!,s c-i,gen :en de m 
partij hp:e dan 'eek t:e ve:ii 
de kü"I\St de flrace'llS v.an ,de 
uit t.e bu.!L,t'en ,en er ze'rf g 
D.e K.esse1se' na·oorlogse 11<'il. · i\,aJl 
van werkverschaffing, van hui 
.,,egenaanleg, ,van di.ens,bbet1>on e - 
re _f\i.guren. 

Wiens brood men eet. .. 
Het eerste deel van de amper twee hoofd 
stukken tellende naoorlogse politieke ge 
sebiedenis van Kessel-Lo werd door de so 
cialisten geschreven. Sedert 1933 aan het 
bewind leverden zij ons cwee burgemeesters. 
De ambtsperiode van L. Beozier viel maar 
kort uit: van 1933 tot 1935, maar partij 
genoot Roelijndts beRleedde de funktie rot 
in 1958, het jaar van de val -va'ri de ~odê 
bu!Leh.t. ~en aantal realisanes v~6r de oor 
log, zoa,ls de aankoop van het domêin HeUV$,1- 
hof vcor de vestiging van h,et pol:i.t'i.ekan-: 
tçor en het gem·eentehuis en de b-ouw, van. de 

en co om zich bij de L.·B,aan te sluiten, 
T'ens1otte was er binnen de CV:P-PVV koalitie 
nog een verhuis gebeurd,maar die bleet toch 
in·4e familie.Mevrouw Guns had de CVP 
lfopr de PVV verlaten, Meteen begITij,pt u, 
b.este lezer, dat de BSP-oppositie het bij 
de verkiezingen van 1970 dus niet moeilijk 
had om van het "Stedelijk circus" in haar 
propaganda gebruik te maken. Merkwaardig 
genoeg kwam de PVV in 1970 versterkt uit de 
stembus. Ze werd met 7 verkozenen zelfs de 
~eede sterkste partij van Leuven, na de 
ll.SP met 8 zetels. De CVP betaalde mell een 
te.ugvallen van 10 op 6 zetels duidelijk 
het gelag. De L.B.sLaagde er van htar kant 
i,iet in- door te b reken öij het "middens•tan 
ders·p,ub]iek" want aQleen notaris Robe rui, 
werà v:e,rkozen. 
V:oll!edighe,i..dshalve dient hier nog opgeme.rk t 
te. worden da t in 1-970 de Vç,lk;s unie voor he·t 
ee-:11s·t t~ Leuven dee·1nam aan de ,gem.:1;en,teiia,aä's 
vera~:i!ezinge\J ,ook a,1 nie,t met 'vee',l s:ueoe's 
wamt !á•r we.11 maär liin ·zet·ea behaald. 

gemeentelijke feestzaal Het Bad bevestigden 
de BSP na de oorlog opnieuw in haar meer 
derheid. Ook haar houding in het verzet tij 
dens de oorlog maakte haar populair. De her 
opbocy van ·Kessel-Lo betekende voor de BSP 
vooral àe wQningbouw, zoals Casa Blanca. 
Maar de ste-rkte van de soci11,.iscen was niet 
alleen gegrondvest op hun zorg om heè alge 
meen be'Lang , De· eig,enlijke stèrke man in· 
de par-tij, Jan Vranckx, had Qok heel wat 
te vertellen in onxe nationale waterleidin 
genmaatschappij. H._et was clan ook geen t<>e~ 
v.a•l dat de Kesselse BSl? in die ti:j,d de l..e.u 
;v:ense BS·l'-a:f,deling. ~n 1:edenaantal. Ol,lert.róff, 
Ree.l wa•t Ke.ssèlaa,rs we1:kten iµ,mers d'n d'e 
wa!.te:rleid'ing. :Vo,en V1;anckx '011! g~:i9ndhe,i;ds 
recl:enen -van de' ~op moes;t v,erdwii.j nefl en er 
(ç\.<!'ar .een vacuüm onts·~ond, Spt:al< hat v:anzelf' 
d:,l't h:et o,pn'l.euw iem11nd van de wa'te,r1eidiin 
gen IJlO~s·t zijn die ,100:r de Qpvólging van 
·de oude •garde kon zo rgen zonder al te &x:ç,o:t 
s,t..emmenireri ies te. lij den. Re,t lot viel in 
handen van Cyrille Van ·Mellaert, thans ge 
weste.li.jk direkceur van - jawel : de 'Maat 
schappij der Waterleidingen. 

De val van de Rode Burcht 
Toch verliep de opvolging van V-rancl<.x min 
der vlot dan verhoopt. Interne strubbelin 
gen deden de BSP geen goed, Rerk en woning 
betekenen voor de man in de straat quasi 
alles; maar als de modderpoelen voor je 
aeur btijven staan ... 
De CVP wist op het ongenoegen l\andig in 
te spelen en behaalde in l958 de meerder 
heid. De populaire dr. Dej onghe' werd bur- 
gemeester en bleef dit tot aan de fusies. 
. . . . . . ., :ll.,'iiWr 
'. .... '. --~~ 
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Haar ook in CVP--.:angen was de merkwaardi 
ge stabiliteit va.n het burgemeesterschap 
gedoublee:rd door een 'sterke man', ene 
Alfred ~ansina : ons welbekend, toen sche 
pen van Openbare Werken. 
En gewerk~ werd ~r. Zowat.half Kessel-lo 
,,e"rd onder het asfal:t gelegd met riolering 
eronde1'. De woningbouw wei:d ste'lig gestimuleerd 
en hierbij kr,eeg ook de pövé-bouw haar 
deel Eo. a. op z gn , "sociale verka:v:elingen" 

zoals ae V}ierbeekwijk). 
tewer-ks te·ll•~ng, aangecrokken 
t:t'e Werkpta·ats). De· toelagen 
entten een ,to'rs Jng 
• "' 6.00 ,i). De, rt 
1n ttü n'd'll,ri:e 

sth en wat de ' 
etF p:rat op 

ben -van d'e i:-egi'. 
te Wiil.s,ele~ en de ver.1. - 
aft te hebben (zoal& d 
id in Le):tv,en) . 
heid kan de CVP-5'CJ:1ateien 
worden. In het oog sp't'ingende 

oleritl&s- en wegeniswerken) 
1 uee voelbare voo.rdelen ( toe l.agën , 

, belastingen) gekoppeld aan popui~Lre 
figuren zorgden voor een ste:vige meerderheid. 

De affaire van de Kesselberg 
In oktober '76 moeten we dan gaan stenmièn 
vo.a'r een G'root-F..euvense gemeenteraad'. En 
d'an. v-i:-:rd je p1.ots E, Van Itterbe..ek. ex"GVP 
scli;;pen O'p de VU-lijst. Wat was er daar 
ge.ö.eui;o: ? IT an Itterbeek was o.a. door zi.jn 

in 1970 schepen gëw<1116en 
ndeirwiJs. 

n e11pen lliel!'a 
a op na 

e 
e 

op 
1 t 

j~e 
· a-liîîie .. 

~ond de klossciring van de 
.~ Jaarlijlçse motocross die 

gzaam maar zeker a~takelde en 
_ _ p door de gemeente v~m g?ionden op 
de IJÇ-esse,J:b.e,rg (met toevi,Uig of niet 'ènige 
Vansina's onder de verkopende eigenaars) : 
dit alles bracht hem in •konf.likt met zijn 
eli.gen partij, Op een memorabele vergadering 
in De Kri-ng (14 maai:-t 1972) 1,/erd Van Itter 
beék uit de GVP gezet en later ook van 
zijn bevoegdneden ais schepen beroofd. 
He;t ve1th=l van de. hoopU.e.dw .bt de. tem,ie.t 
?O 1-~id~e de titel van een verheldeJJenae ' 
"e:~•l..ezeng~~11ochure ove1' het politieke bec 
d:iJir en ,ziJn_k..,alijke kanten, met poli 
~•iekei;s die zich ged,ugen, als kooplieden 
in de tem.pel. ~et leveJJde Van Itter1>~ek 
een pe,:soon~ijk verkiezingss11kses op. Van 
l!ttB'J1~eek. V•llnden we va11daag te-r;ug als Vll 
fyaktllelei.der, te,;wij,l z~jl\ kollega V.an 
Me,l!J:aert a1i t is voor de SP. □



DE MANNEN VAN 
•'l·an o-µd·sher ics WHij•ele e'e,t:i a~ll',e'i:\!ers/;\emeen~ 
1'e. 'f{a de t;wee.de were'ldo'or;!fo.g ~ijn cle so 
ciài±s ten er subs tantiee)l e.11 11,00:r,uirt ge- 
gaàtJ om in 197,0 do twee dêrde meèt'derheicd 
te behalen. Op dat ogenbrik was de BSP van 
l'lil,sele op het toppunt van haar macht, maar 
het zou nog maar enkele jaren duren vooraleer 
h.et vijftig jaar lange soeialistisch bewind 
in de ge~ente zijn fatale ~floop kende : 
de fusie veegde de BSP van Wilse,le en meteen 
het l~ilsele zelf van d.e kaart. 

P,n_oln0g : de a•li'betde1r aan de rnaeht 
Aal s.~n'ds net eer,s te kw;,,rt van deze e·euw va 
•L'en ne,i: clc socialisten en ,d'ê kaco l Leken die 
het in Wilsele tegen elkaar ,opnam(ln om hun 
gemeente te kunnen bestui,en. In 1920 was 
het dan zover : de sociálisten baalden het 
in stemmenaantal van~~ katolieken, maar 
lret. zou pas.bij de daaropvolgende legisla 
cuuc zijn da.t de sociaHsiische Li j s t t r ek 
k~r l!enri Corbeels het )nmgf.?1lleesterschap 
kreeg toegewezen, Henri Gbîbeels zou hiero~ 
zè'M hebben "erzocht : als arJ:>,eider had hij 
iinim~1ts n~cc !lei gewèente ,oli); ·7:e le.:'Jm en te 

-s-c;Jki'.j,V:en; en hij wil.de a\ls e'.ers t ,Zii.,j h vak 
le;ten. Zes jaar 'leek hemdaarvoor niets te 
,v;eel. Gorbeels' geduld~as lonend : het le 
verde hem het burgemeestersambt op t.ot aan 
de tweede wereldoorlog. In die periode bracht 
hij het zelfs tot senator. Maar èe stiel 
moet het geslacht van de Corbeelsen toch 
wat in het bloed gezeten nebben, want ook 
Maurice Corbeels was akt±ef in de vooroor 
liogse po l i t i ek van Wil.sel~, en na Henri' s 
dooci in 1950 zorgde .zcon Jó's voo r de pol i> 
cj:eke opvol~i.ng. 
N.à de OO,t"l!Qg ko11 af ,BSl' ,sy,gn Wil S e.l e' het 
z-:i:ch niet veroorloven de h_i,r,gemees ter-a-r- 

Firma Decoux 
Toch moet de bevolking van Wils,ele zich de 
so,,cialistische weldaden van v66r de oorlog 
·beter herinnerd hebben dan de enkele wanda 
de11, nadien, Het·scheldproza.van de CVP 
öracht de katolieken niet. de ve rhoopce re 
sulf'aten. Ve ·Mode. eze.tJ.W:ek van 01:i.Uele 
v0«cli,t;e.Ujk 'ltood g~p~, de leugentaal ' 
va11 he;t 'ltooéle Oftged:ée:JGte,, 4oo4e d~.u.gru.e:lten, 
tie/ia.n4!!, 11./'1 pn:ee1t a.M d<?J, 1>o~;(;e,11, : het 
kon aUemaal nie,t bat~!Js 24 nov;embe,r '14ti 
wffd, wat de CVP er ook over schreef, niet 
"de; da.g deJT. a 611.eken,&tg ·v.a.n de: /,(a.nnen vo.n 
de Vaaa 1'. . 

De ~SP behaalde met een vers~hil van 70 
stelllû!en de volstrekte meerderheid. Eén en 
ander was te danken aan de dorpsonderwij 
zer Leopold (of Pol) Decoux. Rij werd in 
'~6 !, als volslagen nieu"!eling in da so- 
c i.aLis-t i scha fam:iHe en '•1ill d<? politiek, 
a;angezocht de BSP-li,j s't áan t e voe'!'en. Oe 
cou,x_ ambieerde hooJi;tenS',; ,m,1a;r li:i:j'z'elf: 
z.e;.g_t, net schepenambt va-1) orrde rwi.j s-. Van 
71.et ond.erwljs hellben de so~liste.n toen 
ct,,:o.uwens hat programma.Runt nr I gcmaekt;; 
Zi.j waren immers ook be.zorgd om de gees 
telijke verheffing van hun volk, Boven 
·dien maakten zij er een punt van dat elke 
gemeenteschool het godsdienstonderwijs zou 
verstreklçen en lieten zij toe dat de pas 
toor.s van Wilse1e hierop toe-zicht konden 
uito.efenen. Het is markant voor àe geest 
van Ve1(dt1aagzaa111heid waarmee Decoux de so 
c'd:alisten opnieuw s=. de,. ki;esoverwtnnirig 
'J:rcach,t, Zo drukte Ve Va.aä ·al in 19.46 een 
,s·tuk af, over de vcaag of ceêJ?, gel,ovige wel 

beider van v66r de oorlog terug aan de top 
van de lijst te pla~tsen, Henri €orbeels 
had aan hec eind van de 0011log zijn handen 
vuil gemaakt. E'én enkele verspreking in 
het ve11k~ez-ingsb'\lad"Ve. Vq.q.ci aan het adres 
"Ylln de (;'ll' t"d'e.îw,:uhdli:êJ,ei V.N,V. patr,2lj, 
VV\,IJ,ehodwln,g. î Al. 1?., ''t ~)IS v.oil\doe.nde opd•a t 
de s,td:Jjd zou o;pJ!à.a,,~e-n en ge w,e,rkiezi/ngs._ 
<t'onde van Ji946, to•t hee gnofs,oe ges-chel.d 
tussen de "C. V. p·, -kun en de "Mode. heeJl: 
.:tju'' zou uitdi~en. !)'e, CVP wist daarQp en 
kele koLlaboratie-opdrachten die de beide 
Corbeelsen zich hadden aangetrokken, aan 
hen licht ce brengen. Want, aldus de CVP, 
burgemeester Corb~els was een goeie vriend 
van de Ortskonma'ndant van Leuven. Deze had 
Corbaels ooiu eens· "een btuutó ma.1t11 genoemd, 
€orbccls anf!woorilde in een open bdef : R,ij 
ontkande zl:j,n vd,entlschapsbanden 111et d'e o:11ts 
lso1111nandont , niet, 111aa11 h~li wd!s,t! ',111.<;ll(01i1 ~e 
v~rta11cH dat de'z.e een Du~ts-Amc,r,i,k/\'&n wa·s 
en geen Hltled.aan, en. da•t ziJn xoon ,bo"enr 
dion streed i.n het A'inerikaanse leger, •Ook 
de andere CorbeeLs lDOest het ontgelden. H~j 
werd beschuldigd van .;propagandist voor het 
Duitse syndikaat. De CVP sch~eef over deze 
zoak : "We.e..t de Mode. uwbwde eûui n,ie,,t 
d~ áe U~,i, {'Un,lè, Va/t Hl1J1d- en Geu~uaJt 
bwle,u, o 6 t\Wu<rlie. syruUli=.tl on.&ulg-6 b.lj 

voor de socialiscen lèon stewnen. Wie zij,n 
geloof konsekwe · - leven, kon toch 
onmogelijk zijn de 11mU-6ieull.4 
de .ta. hu.ute, bo · et tcl!rrei.n, · 
van de pol:i t iek is•t,en (het 
-voorbee Ld van ,p. n) 
t,icb, o.p 11•111 de . · • 
De spc'iaJ. i,s,eeo - , n 
o~ma11s tot de e . aar 
de llSP 69, 7%' va tgeb,rachte stemmen 
in de wacht s~eepte, de kaap van de t,.,eede 
vere1doorlog goed doorgemaal<t, Een gekend 
en geliefd onderwijzer is hen de hand boven 
het hoofd komen houd.en, Decoux ontpopce 
-zich tot de 'leider uic: het volk 1 • Buiten 
,;,ij,n ve11wachtingen heeft lllell hem in de bur 
gemeestersstoel gehesen, !lij zou daar tot 
aan de fusieve1rktez'ingen van '76 in blij'ven 
zetelen,, 
D'ec:oux, db ,011 oo·. n hande,l i'<I, llauw- 
m,l'te,riá•licn ~angs op nah'i1e•lrd,, maak- 
te van d'e pa,r.tij , , 'j va:11 d11. da.ad. 1De 
reaUsad.cs go,lderr a,ls zijn handelsmei,k• en 
de wlnsc:en kon hij voor zichzelf of~ezen 
aan het toenemende aanta~ voo11keurstemmen 
bij de daaropvolgende verkiezingen. tn 1952 
snoepten de socialisten met 63:t van de s·cem 
men nog een zeèel meer af van de kato1ieken. 
D;ic braohu de «etel'le:z,deling op 7 /4, tot, de 
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WILSEl!.E 

Weg met de So_çtaUstèn, 
h,et zijn ! · N. V .-ers en fasctsten 1 

Roode leugenaars de 
C. V. P. dient U v,:~lil a:ntw.óard ! 

e doorbràek rde meer,der- 
'l!e'5;.d ÎT\ 1970 <)e O/3 deep op- 
'iopen. De helft uitgebracl\C'e 
st~en k•reeg Decoux 1.n achter zijn naam. 
De CVP was na haar uitvallen van '46 wat 
uitgeraasd, "Wi,j gaàJt_ voo~• ,bleef z.ij 
maar schrijven in vr,rl:¼ezingstijd, maar haar 
aanhang kalfde stelselmatig af, Ook haar 'Po 
gingen om argeloze a1tbeiders op de sociatis- 
dsche lijst te ove · over te ~open,, 
• · ,µit op ni lia~e't1e pi;o'pa- 

:~e$~ d7 0, :ènlij,ltir;i~efi tan 
tahsbscl fs el'kènnen. !Ïè 
e had wef. · n qe sociale 
ouw, zij w e ui·tb,rèiéling 

\/:an haar nijverhei aart (zoals 
de opr:Lch ting van ntcrale), en 
was de eerste geme Lewense om 
haar invalswegen van ~èg degelijke straat 
verlichting te voo1tzien. Na.tuurlijk had de 
oppositie ook kritiek. zo.a•ls op de pu,tte.n. 
vuH.e:;-.,lj en de a.6 f[atiept1.f:,,id;,.i;e./i. : zelfs nu• 
TIOg mpe t Wils e l!e · · · anhoren dat 
haar be.stuurd.1a111~ l<e wegen heb- 
ben aangelegd. 'Il •n de puttten 
gevu:),d en we•rcle11 ov:ei,goten met 
een ;),aagje asfa,l de voorkeur 
met de inkomsten nte enkele 
primeurs voor de st · bouwen in zijn 
gemeente. Wi1sele k 9rthal in 1964. 
In 19.55 kocht buFg · oux het va- 
kantieverblijf te Ar · _ t een toelage 
van 65~ vanwege h e van Volksge- 
zondhe1.d . Het do 'et zo lang 
ge1ed:en omgedoopt , en nu 
nog w?rdt h~t! äru e' jeugd ~n 
de. b-eq;,aa•rclén. M.a,~ . !\\Pg!l''Q ook 
de be~ a,arclence'l\tr d en i:n 
Pu'tk~pe·l n'iet onv . . l,!,ecentex 
kreeg de gemeènte gen zwembad bij. 

"Nu hebben we een burgemeester, 
toen hadden we een burgervader" 
Ko_n. men <,!an. ei , , stemmen àan 
yoor de socJJa ,. L k as toor va" 

S'e e. ~n k].<en over 
, ,illn, • 0:nl·angs 

ZliÇ 
:l:ate r,gr~:;scer., 
'b~ IUUl\<8'/1· 

, ". Dat de een bwt.ge- 
op de gunst van, • kon rekenen 
zelfs de geeste v1,gken en ':'!n a zee er. B1.J e gemeenteraadsver ngen van 1976 b _ haalde Decoux nog 1 e 
d l, , r vee sttads- eil orpspo 11t1ekel's i h h 
voorkeu1tstenmien· se oog_~antal 
L.euvense SP' er ;n i, •s• t11e~~;!d;o htJ ~P ae 
Maar Decou~ • 
de,nen t!e-rug hm ~ezon 
:o-tjj,n aanwe:z,i, i:,1; e ,pai 
lisa.ische Pa e. e,voor 
c,ijfret:s van e, ~Vl,us 
zingen, toen na,ti?natle verlc,ie•- 
de lijst voot oux nie meer op 
pe'1i.j1< dat a . 8 dan ook begrij- 
zingsronde e or de •komende ver~ie- 

n.og een pGging h eft d coux op haar 1, • e ge a11n De- 
van Wilsele. za~J~t te b·rengen. Re~ vol.Is 
zoeken, e"<>.rgeefs na&ct zijn rutam 

ID 



1:,nigs-z,ins to'/; on.ae Ver'll)onàe:r"i,ng pZeit 
het RAD uoov een viot en goeqkoop 
stedelijk bus-ve?'lloer. 

In tegenstelling tot de politiek van 
Decroo, verdeqigen wij het gp,enbaar ver 
voer. Ons standpunt ie: l~re tarieven 
maar dan zonder- het begunst;i:geu van bo 
pall,lido ~atecgo,rieë;,n. ijoe,cll<ef0J? mar;W ~a,n • 
voc r &ede:t,:een gèlijk. Uw 11erwor.der!l.ng a.s 
begrijpelijk; in de media wordt een ul 
tra 1,,.chts beeld opgehange•n van RAD. Ik 
zeg u wïj sta,m links van de PVV. 
!let s-.r-eteem van ,',én man één auto zoals 
dat op de spitsuren veela~ he~ 5t'val ie, 
ie tro11wene een ontzagge l:iijl<e verspilling, 
,t\an ene,r,gie en zet hot huwel'Voer op de 
plhek,wen •ta&t. Wlhj pleit~n vel!de!l' v<l\Or 
een z~ ve1:'keerserm mogel~jk en later ver 
kee:rSV'I'ije stadekOX'tL. De eituatie X'onil dt> 
st.Pieterskel'k is gewoon moordend veer 
de voetganger.• 

1 

In deze tweede Ianqzaam Vei•keerlwant werden we b'lijkbaar ook gegrepen door de verkiezingeko<ll'ts. 
Dat kon ook moei'lijk anders, besmet ais we waren äoo» het kontakt met poUtiekere van vevechiZ,'lend 
pluimage. Toegegeven, ?&ie hebben het zelf ge:;rocht . 

Eerst met de 'XZachtofocmkampagne' waarbij de be Zof/;e qedaan. !<l?r'd k'/,achten en, wensen aan al/ie 
poii,'ti,eke partijen bekend te maken. Dat k,r'eeg de, voxm 1Jan een Manifest Lan,g,zàam vevkeev, ®t 
tig overhandigd werd aan de d.ftJRVam>digtle · 'van de a.anwez,ûge po 7,i,t,i;eke pav·ti;fefi f.CVP, SPE, Aga 
VU) op de 'Fietsûi11!J en v/ande7.ing' van 22 mei j'l. 
De- -nii!lt aanwezige pold.trieke partijen kregen het Marrifest t'oegeatuu.rd. Maar met: zonder de beZoft,e 
dat we één van de vol-çende dagen Dat: kreeq de vornz van eèn 'ltanifest Ianqzaam Verkeer', dat: 
plechtig we1•1zandigd werd aan de afqevaaodiqden wm de aanwezige politieke partijen ( Agalev, VU, 
CVP en SPE) op de 'Fietse?.ing en h1ande:Z.ing' !lm1 22 mei ;jl. De niet aarwezige po'litieke partijen 
kregen het Manifest toeg4cstuurd. 
Mam, niet ,:onder de beZofte dat we één p.m de vo'lgqnde dagen /iat f,Ja;n:f,fest te:rug zouden krijgen. 
He,'t ing.evu1,d ldam'.fes-t enet; toegestuui•4 '/wij.een, wa,, ef.!n ·i;jdél,e hoop. 
Na he:dhaaiàetiJk aarllilllingen, 2•e,ig'eerden. u·i.'teimtJ.oïi;jk dan toc.11 i.tdeziean. rie ~e:r>e,i "ven . 
Aea7,,ev reageèrde op IB ji,mi (binn~n _de afge.spz,oken .tei-:rrijn), CVP op 30 juni, .~V/lA op 31 _juni .. 
(geen ingevu'Ld Manifest, wel. een or'L'ef), SPE op 7 JUÏ'L, VU op 25 augustus- (tz;iàens het 'Lnterm,&1) 
en de PW op I september (na het: interview). . 
Het /1.anifeet ste'l.de de pol.i-t7iekeris vool' de keus. Hoe zij stemden vind je veräer in deze krant. 

uaaet: de reaktiee op het Manifest vind je -in dit nw,mez, ook interviews-. Daa:t'Vdó;r fietetsn we l;angs 
a Lbe- p,cv.'tij en ,m bezochten poli triekere die in de ,,evkeeriskonmis·ie van de sta4 zitten. ( Zo 'n kommiiiüc 
dient al.s vooi,bereidir.ig van de g11meenf;evl;làd. Hie:r, kunnen de zaken zonder pot,:t:~kri,j·kers be,ep;,oken 
word;ro. AZte poZitieke i,wtijM uit de ge1iieijnte:r>aa~ zijn efft!'I vertege,woordvgli,) 
.zo wi,1,den we de 1.l!ilvlu:eht 'ovel" 11e:rkee:r> weei ik niet eoveeî-' de pas a.fsni,jélensen hoopber: we •gein 
tereeseexde mensen voel' ¾ mibo krijgen. 
i<at aij van de ove1•}10ring -terecht bnenqen, kan ;jeae'lf beoordelen, Punten ge-.ien mag. 

gen.Er moet gezocht worden naar andere l!lïd 
delen om de autodruk op sluipwegen te veer~ 
minde:ren. 

--ffÎilCE 
LV: ;{at stdt u p~oritai:r> in de verr,.ee1,e- 

pl.annine ? 
Fietsvoorzieningen: fietspaden ,ex,tl'a fîets 
VOO(['Zieningen op ey,,uispunten en het probleem 
van de eenriicbt:im:g~.straten. Ik be'n voo,r twee 
:dicM:!i.ngsfi:l:atSJT.er>keè±, ïn eent'ichtingsatyate;n. 
Tevens ben ik ervan <overtuigd aat de él>n~ 
·richtingsetraten tet, een mi'nimum beperkt 
moeten blijven. 
LV: Het lus-Bensys'teem is ,wèhtans qebaseerd 

op één'i'ichting,sstr-aten. 

Agalev ondei,schrij'ft het lussens;ysteem niet. 
Wij gaan ervsn uit, d.at ge orffunktie, Viilll de 
.s'.t,ad en de .st,raat · be;j;'~r, aan bod mo·e,t komen. 
Het diffuse "erk'eersmedel is hiei,tó'e een 
betere vertrekbasis. 

l;V: Verkeerav · · · Ujkt ons hét: akirie-« 
punt van 

De, elll!.lheid st lager.:30 1Po/ll in 
wo0nwijken scho);e,n is de aange- 
wez,m sr!'elh s zij,n een geep.e aan~ 
zet daartoe ;poli<tiekontroie lijkt ,me weinig 
e:t'i'iciënt. 
LV: Jullie hebben on'langa aktie gevoer-à t:egen 

de voetg,angèl•etwmei. 

CI:it ervaring weten we dat de voetg~:rs 
tunµel oan het 13tation van Me che.J:en 'tly nie,t 
.gebruikt WOll'dt. Alia Jl> de 110 :!Jl,11:gheiÏi,d 'l'Wl de 
voe'!:gMr;er wil. cverhogefl dan moet dll.~ oók 
bovellgroncls kunnen.Wij hechten trouwe·ns mee,r 
belang aan een integrale bovengrondse her 
inrichting van het stationeploin zel.f.Om de 
aktie tegen de tunnel meer gewicht te geven 
zijn wij be1?eid tet samenwerking,ook me,t 
andere plill't:!l;fen. 

LVi: /iloZk sva1idp1:m,t ne111e,1 ;Juzi,,e 'lift t,,eg~ov,e1- 
da vevbi.nd¼g, tn;eetsè-21icmeaateli~g ? 

Princip:!loäl verz.etten wij ons tegen het op 
offeren vo.n nieuwe gebieden voor nieuwe 

Til': En wat ais de bewo11:e1Js 11an dis s iuiP!<1'19'è.n: 
t.och pieitan vpor •l!c.en 11,ieuwe weg? 

Ik geloof in int'ol'"!Datie en diskuseie waar1f~j· 
a~geven wordt welke bélangen mee in liet 
geding zijn.En dit laatste hoort tot de t,;iäk 
van.de gemeente.llnfo~Leuven kan hierbij ~en 
rol Sf!elen.Pro•s· en C0ntra's moeten in een 
breae diskussie ingebracht wo,I'den. 

LV: 1:/l;/s v.ia dis'kus svei/ ~n: rinfo:pma,t:ie /f#ifjg, j'e 
de meerderheid vwi ,a13 be,voZking ac1iter. 
j,óui,) st.andpimt ? 

Ilc verander, zelf regelmatig van mening doo'r 
dis!russie,waarom anderen niet? In de prák 
tij)< ligt dat wellicht moe~lijker ma;ir 
"de e')('.Perten weten het ·wel beter'-ment,ali. 
teit is beslist nog ge~a:r~ijke'I'.• 

LV: U Zegt een sterke ~ OJ.? het ~ke:ef>ói 
vfi.j m<i/<rm vql'I pieinen . 

Ladeuzepilein en Oude Mark:t willen we in-. 
derdaad zogoed als vevKe81'SVX'ij; met 
ondeirgrondse parkà.ngs difs. 'Deze pileinen 
komen dan vrij voor animatie. 
Anderzijde willen we de kern van de bin 
nenstad (Eochplein, St,.Pieterskerk Gro'te 
Markt en Hoogeschoo1plein,, in eerste in 
stant-ie ~e'l'keeir,aa'I'm en 1ater verkeorev.rij'. 
(met• cfoor$ang vsan busvet>voi!rl. · 
D!larom verdedige1'1 w;ij OOK'het lua§!)nl;lys, 
tee~. Het kaartmaterïruü en de geg&vena 
dli.e hierover beschikbaar ,;;ijn, zijn onze 
vertrekl;,a:sie. 

LV: Hoe aiet u dan de 1-"nrichting van d8 
woongebieden 'bussen d!l lues-en? 

Zij WQpden bl:.a.uwe zone,; anlleF.zli.jds li<~Rt 
me de forrnuilo van de WQOne'rVen gesohi~t. 

LV: Eén blauwe aone henaaeeit de btal,/OnSl'a. 
Dat is een,teohnisch probleem. Het 110et 



inoge!l.iijk z1Jn een parlteexika!ll't of ve rgun 
nings~steem vooP bewoners in te vceren, 

LV: Een a:P(JWllent tegen het ~Inrichtings- 
systeem ie dat het snelbeidavsrhogend 
werkt. 

De inrichting van het eerste deel van de 
Tiensestraat ils 'een go,ed voorbeeld nl. 
versmallingen. en drempels. 
Een luswe.g mag ge.en verkeex,sader worden. 
Ik heb hierb:i:;l he.t voorbeeld van Maae 
tx,icht voorogen. Op de doorgaande straten 
zijn verkeersI>emm\Inde el.ementen ingeboµwd 
zodoende dat _ d!! sn~:lhèid tot 30 à 4o km/u 
:ï,s te,x,ugge }a;îî:eh t. ' 
30 km/u is kr,ouwens een aangewezen snel 
he:l!d zodat 3e eeh' -rUs,j;i:g dootsijpe'lende 
vèTkeersa't'wi,kkelfng 'k.r,ijgt,. J\.1 moet ik 'Qp 
,nerkel'.l dat tx,~:r vei,keer ook ll'ervuilender 
ia. Maast-ri.cht ·he.e,ft ve rde n haar langpar-' 
keerders naar de rand gebracht, maar cen 
traal. in. d!si stad zijn parkeergarages 
gebouwd. 

LV-: Is over het diffuus verkeex-smodei bin- 
nen de VU gediskuesieerd ? 

De politieke sraa.d heeft het hierover niet 
gehad. De plµ'keerpro)llematiek ie dearente 
.gen als öeîangrijkst.e -punt naar boven ge 
komen • .Een ç1nder, systeem blijft mogelijk 
ale de be-zwaren tegen het lussensyateem 
overduidelijk zijn. 

.LV: Het is merkiixzardi:g dat u onmidde~ljk 
in ée~ opZossing heeft meegedaoht? 

De fout ligt bij het· struktuu:rplan zelf, 
eor is ,sleGhts één modJ• .. l naar voer ~ 
Sch'ov1en• 

t struktuurplan). Dat verkeersplan 
drie fazen gerealiseerä worden en 
de laatste faze pas over 5 jaar 
pakt worden. 

dit verkeersplan werd gebruik gemaakt 
h.et J,lTSSENSY STEEM: doorgaand verlfeel' 
op de ring mQeten r:1:-j den , het át,fd.s 
't zou verkeersvl':Lj wol'den. D 
men de ~tad niet door~rui 
sen ingevoerd vanaf de rfo 
ee,rsvrij centrum en te 
to zou te'l.'echt ku 
n p,lein of; i-n eè-n 
an het vewkee\l>ay,;f 

u(}en zelfs p.arkee.r.1pJ. 
drukke verkellr wor;lt 
uswegen (éénriohtingastra 
verkeer uit woonwijken te 
het stratenpatroon van de 
teen eenvoudig schema ••• en 
lueseneyeteem een ingewikke . 
iohtingsatraten met liefst 9 
bij nog eens lusverbindingsst 
toch de omweg langs de ring ni 
en maken) !]let ver1'eersaantr.ekk 
eel'gebouwen e reeu'l.taten 

DV: Een éénriohtingssyateem maakt het de 
fietser toch bijzonder moeilijk ? 

Inderdaad, het legt hem een grote~ ru:~ 
stand op en dit punt pleit tegen het lus 
sensysteem. De' oplossing ligt in een 
alternatief éircuit voor de fietser. 

LV: u beperkt hie~r> de bewegingsruimte 
van de fiets.erf Een punt waal' u duide 

·nne(ll71t ie de vost- 

W:i:5 rstander van aan auto·tunnel 
on nE!]?letn,, ,aJ. betekent het 

Met is bes!list :fóut 
onveilige en vui;te gang 
e,rdam werden l:ll'ties'ten 
nnels te beschilderen. 

Ik blij bereid me te~n de tun- 
nel te v:erzetten. 

LV: Ook Je verbinding Tiem,e-Dieeteeawg. 
zit niet in uw ver1.angUjstje. 

Om lanaschsppelijke redenen niet en omdat 
het in een tijd van krisis geen economische 
prioriteit is. Wij bHjven voorstander van 
een bedding boven het spoor lw1gs de '.-1arte 
la;,énla~. 

LV~ @ver het openbaar vervoer heeft: de VU 
we·inig ui tspi•aken gedaan. 

Trams zoals in Freiburg lijken me ideaal. 
,n we e :i.'j;enli jk die tramrails 
? Doch dit lijkt rt\e :!!ets t'e 

Iie:/:Li'cht ni,at, aZe je de i.nveat;erin:g 
veor w 'Ofulez,grondse pa:r>keevgar>agee 
zou qtwegen tegen de im>estering voor 
een trame11steem. 

Ik vrees dat dit utopisch is. Wat er on 
devzocht moet worden ia: een goed echoo I> 
busver>roer voor beide netten tesamen en 
wel:),icht ook de invoering v& een 

LV.- 

trqJ.leybus. 

IJV: WeZJ<e medezeggenechap geeft u aan d.è 
bewqi:uzrs ? 

·ii:ana11 de start van de plannir,g is insj)l'aak 
mfo4-zaRelijl\). De procedure die de !!'trule 
dien,sten nu toepassen o.p het stlli:tsvernie.u 
•!ttngsg~b!iiecl. ,,an da Coute:reeil.st~aát i:s een 
J[Oe,de werkwijze. Bovendfnn kan de. sta(!I 
Stlbsidiëren op \)aais van projekten door 
'bewoners ingediend.• 

nrichtingsstraten, geen dure nie 
rplaatsen, geen koncentratie van 
op bepaalde straten. Want, zo was 
er.ing, overal in de stad moeten g1e 
n wonen, WMdelen, veilig de straa 
teken, winkelen, fiet!ll!n, praten e 

t/ spelen. 
aan schoolui,tgangen e.n sch 
n, overal. dient Komfort 
voe-tgangere en fietse · 

meer x,uimh 
ven in a:Lle st 
snelhedel'\ van 

,r, !ln alle sh, 
10 jaar, ma 

m e 
huidige aantal 

agens het verkeer in de binnenstad toen 
lot zou kunnen taten verlopen, is net 
diffuus model' duidelijk. Er moeten gewoon 
'nder auto's de etad ingelaten worden. 
'et alleen minder doorgaand verkeer, 
rook minder met de auto naar school, 
rk of administratie. Langpsrkeerde'Te 
an de rand van de stad dus en dan verder 

bus oT de ~:l!eta de stad in. 
J 

men me e 

LV: !Cot; hiertoe kneqen blij nog ·geen reákti~ 
binnen op het Manifest ? 

Het manifest dat u gepubliceerd heeft, 
daar kn:men wij volledig achterstaan. 
V'e:rkeersveiligheid is i;mmers een aó,ao~u~ 
grioriteit. Toch wordt te we~nig de a.~a 
lyse ~m(!.akt van de situatie zoàls• ze~~ 
groeid. is. De l<apï-talis,t±sche maatsci~Jli.j 
heeft immers ttitslu-i tend voorrang gegev.e;n. 
aan het indi:viduee.1 aut'ov~rkeë'r. 
MeJt als ge,voil.g dat de woon- en ·we>r~e;r:,nen 
ku:i;ia,tmat:i.g ui j: elkaar ,gebieald' zijirl e'!:'! li,~t 
openbaar we rvoe r nooit fa'ti,soeru.ijk -werd 
uitgebouwd. 
En. alle Oj?Oenvolgende Pel!e'i'il1,gákoà!!.it-tl:es 
hebben daar schuld aan. Bij de >huidti:~ a!f 
braak, bijvoorbeeld de af'schà:ffing. :v.an 
vr<>"ege en late treinen, zien we ,dat mensen 
die in twe,e of drie ploegen werken dè dupe 
zijn. Deze afbouw werkt dan weer ll;èt- auto,,. 
verkeer in de hand. 
Oplossingen liggen voor ons in een funda 
mentele hervorming en die kan elechts 
bereikt "'Orden onder dTuk van de bevolldng. 
0,p akties zal de P\IDA dan ook ni-ei; on,fö~ 
ken. 

LV: La.ten t.1B eens t:erugkijken op i1er1«}.ers"' 
maatregeien op gemeente-Zijk vldk • 

Onder d.e vlag van kwáil.ite: 
,hE!Jt vlak van het wonen,, . 
,p,:peat;i,ge,pro:Jekten il,±e de 
coil:),ege dd:t!nen. 
Ne,em -nu de T:!:ansest,raltt 111 s 
kuns.tmatigë vers!i:ning .en 
!Fun<\sme)l t.e !Ie,r lijkt mij d 
üit te stad te <hou,den 'en 
keerde,rs oploE<sin~ te 
ve1wallen iln ~ekta.lculaixe bouwwer n. 
Men dilt>n~ uit te gaan va11 de magezegg,uigs 
-eohap van bewo"?lers. En met de invalsweg i 
duidelijk gebleken dat de bel<Oners van 
Ridde~straat van ge.en tel w,u,en. 
Ook bl.j het woonerf in de Joze:t n straa: 
waren er tegenstanders, nàmelijk de we 
nomere van Vande1-elst die- hun l!"ärkeer 
plaats in de Jozef n straat kwijt speè 
den. Hiervoo1• is er geen oplo 

ost het mogeliJ~ 



Met de fiets naar 
het 
stemhokje? 

. 

·,i,... ~- ... N 
~\~j 

Het :i:•s te verwachten dàt he·t auto~bru.il't 
'2ia1l. .a:t:nemeri, ze@;!!n 0e. \!an l·IE!l~a_ert f;;p,E', 
ilh B'ruynincb. (ÓVP'' e_n 'G.. Spl•oe\(ee;J.s (PV'V). 
U~ laatste 5aren is e'î- inderdaad ~én en 
ander veranderd op verkeersgebied. Auto 
~ijden wordt du=, het overheidsge~d 
schaarser, e.ktïes om ~eer verkeers,,eilig- 
l!_eid talrijkeT en de zorg om het milieu 
belio~d zet z:i:ch door. De politieke partij 
d!i.e ~iel! in haar, 'kie,spropaganda waagt aen 
;i;reil,olften i-nzalqf, cl.twe v:erkeerçnq'j~'llite-n t 
beîaadt zichzelf met een twiji'.elaolitig 
gec2ag. Wie v.andaa'g plannen be'denld: öe-rekend 
o~ de groei van het individueel autoverkeer, 
steekt zijn kop in.het zand. De waarden 
die vandaag hét v~rkeersbeleid bepàle~, 
verschillen imme.rs grondig van de wàarden, 
die, giate,ren geha11,tee11d werden. 

W.e zijn stilaan ;iier.<iiTouwd ge,;-aak-t me:t de 
nieuwe'te uitv:ind~en in de verkeersaanpllk: 
\tt:lOomarven, drempe.ls, fietsroutes, s_cho.oi 
en winkelerven. Ret zijn -pi:fnstiller,_s, geen 
wondermiddelen. Een wondermiddel tegen de 
verkeersonveiligneid bestaat trouwens niet. 
Drempel& schràk.½eo de automobilist even 
wakker el\ he'iticnner,en hem aan de ove1'ige 
·straat~,bn~elisl Ben verkeet>!lj)ii>ll.esi.:11, die 
n-aam waardtg., :j;s ê'ehter :l:n'g,t>ij;pend~ tl"/lll 
aard erl bel:"Ust OP. beiangrijke keuzen. 
Uit de venki'.espropaganda -valt af te· lezen 
dat verkeersveiligheid zo'n ke=. zou zijn. 
Het ia voor,.peibaar dat de hierboven geciteer 
de maatregelen veelvuldig doorgezet zullen 
worde-11. 

V:erkeereve~lighe~d betekent eçhter'llog 
geen verkee.x,sbe!teid. ln het vei\kee.-s 
beleid ~·eleil 't'.'\}ndl')ltentele keuzen mee., 
Welk parkeerbe~aid willen we, welke ver 
voe-rswijzen willen lle stimuleren en welke 
normen hanteren we bij nieuwe wegeniswer 
ken? 

De abandpugten v:àn de part:l:äen ten' aan~ien van de b,e!l!angrii!;l!l!ste pe!illeil'a van e.em-,ge 
meentelijk vi3r~ee:J'söeleid we~•deJ1 gewi.Jd; 
en gewogen, t'e licht, te zwa.u- o'f ••. 
jU.l.&b bevonden. 

• De VU ie vóo;?1Stl!Jlde'l' v,e,n he.t G.uese:ney-s 
te.ern, tëz,,w:Ljit de e'J!P eon l<omp»amis Vtii1 
tussen tussen- en qiffuuasysèeem; 
Bruyninokx ~<WP) echter ve.t>dèd~~t tijdens 
het intervie:w het lueeel\eyeteem als 
middel om ae hoeveelheid autoverlcee~ in 
de binnenstad <te bepe~ken. 
PVV, Sl'E en AgaJ.ev onderschrijven het 
diffuueeyste'l!:m, a1hoewel Van Me1laert 
~SPJli ,) het nûSl'l,oeert: 'het diff'uue mode'L 
voldoet ,n:i;e't •&nis glolln~:I! ve-111teer.splrm ,. 
maár de Qpt!Ï!IJS .aan de basi>j!I z.±jn OQk d:l~ 
van de fll'E'• 

•••••• 
30 10•! PER UUR IN DE BINNENST® EW Uf DE WOONKERNEN EN OP DE KRUISBOID'.EN. 
50 l<M PER l)UR_OP IlE ItlV/\LSWE@N BINJ-!Et/ DE BEBOUWDE KOM EN OP 1'E _91JDE RING. 
SNEL!:IEIDSVERLA{;,ING REALISEREN DOOR HERl?mICHTING V·AN DE STRAAT EN EEN HERVERDE 
LING VAN DÉ BESTAAHDE STRAATRUIMTE 'l'EN<ilJNSTEl VAN DE ZWAKKE WEGGEBR!lIKER. 

• • ••••• ••• • •••• ••• 

BEPElRIIDIG VAN· RET AUTOVERKFJE~. (SI.UIPVIDru<EEJl, DOORGAAlf,DVERKEER, WOO.N-WERKVEJlKEER) 
DOOR: -1IERINJllCB1J)ING VÀN KRUill·S,PlJNTFJN' 0P D.E Rl'NG EW't!WALSWE$IDN 011 ~ B:liNNEN- 
___ RI,JDEN TE ONTMOEDIGEN. 

~LANGPARKEERD)')RS UIT DE S'J'Al) EN UIT DE WOONKERNEN - GEEN N!l:ElllWE PARKElER- 
G.ARP.®S IN DE 

DE STRAAT TIIEN'l' 00 • •1 . ETIÈif, ·ÖM '.!IE R O'E' .ElEN 
KE.LW AREN lJI'll • • N, OM ER JE TIETS · ~REN •• 

$111IDLL.!ll Rll;Ai,ISAW.IEl VAN HET FIEll'SPADl!Jtfli'&_AN.~Y..;,cANc;:.c..._'"'7,g'-'.c_.,,.---------- 
RJ'MLISATIE '1/Afi i\LTfilR!'lAfl'IEVÈ i!TI:TSil'EGE.N (:F'Im'SROUTE) • 
FIETS~l?STELS'l'OOKEN AAN ~K KRUISPUNT MET VERK_BIDR.SLICHTE N. 
DE KOR!'STE VERBINDING HOET HOGELIJK GEMAAKT WORDEN VOOR nETSERS- • 
TWEERIC!fi'INGSFIETSVERKEE!R IN EB!!RIOHTINGSSTAA'I'EN. 
WINKE1-WANDELSTRATEN OPENSJ!ELIEN VOO'R FIETSElRS .• 

• • •. • ,FIETSSTALI,INGEN BIJ IILLl'l O~NBARE GEBOUWEN, WINI<ELS, KAFEES EN OP AA:NVRAAG VAN 
12 J3E;1/0NEJRS VAN DE STRAAT. 

, • • • • • • ONDERHOtID EN RffiINIGING (SNEEUW ,GL/\S) VAfl Fi:ETqRM>l!lN EN BE.STNA:]%>E Tt!J:it@I,;S. 
VOËTGJ\~l@RS: 

'• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• •• • •• • • 

BOVENGRONDSE OVERSTEEKV00RZIE~IINGEN OP ELK KR!ITfil',UNT EN AAN .ALLE '°:G'PEireAREl 
GEBOUWEN, GEEN NIEUWE VOETGANGERS'l'UNNEI. (HARJ.'ELARENPLE!rN). 

BIJ VERIOOlRSLICHTEN EEN Ll\NGERE GROEf-Oi'ASE EN }©Jm}R,J WACl!!r.l'Lrn. 
VO · VOETPADENNET MET ®1-i~~IlE D001\GANG VAN MINIMUM 1 1-IE'IBR. 

,0FEl 0.JllR ; 

•••• 

HET STADSBESTOUR HOE<r DRTJT<: OTroEFENEN OP • V.M. ALLE VERBETERINGEN VAN 
HET OPFJt,~ VERVO'ElR,_ -' . ING:, NIEUWE BUSLIJ;NEN 

' . lCMlKYJ\2-THE~, :REGEl~l4-A'.J! ••• _ 

REAL ALTERNATIEVE 'VOEiTWS'GEN (RU',$'J!IGE PRIMl!lREN), • 
1.IOE HELLl',:NDE B€>Qfil!~NEN ~KINDE-R_)'.q\GE!'!§' 4,l{DIKAPTEN,1. 

Vl3J! 1 LANGS DE Jil;W'M.SWEGIDN (TIJDNSE 1 DllJS'.CSE- :EN NA# (SE.5:,l'EENWl!lG~ .• 
VE CH'l1EN-BEINVLOED'l'NG 
AAN ELKE BUSRA!)TE WACRTHUlSJES EN OVERAL DUIDELLJKE INFGR/Wl'IE EET!lEflENDEl 
1JllRHEGELING , TRAJE.Klr. . . 

DEI IUNG I TELKENS WEGE!f.l!SWERKEN VOORZIEN Zl;.m, :REKE~ 
G~ EISIDN. D:LW 'BETEKENIJ1 OOK DAID DE BES'J)~E PLA • 
'.l!N F-UN!Qrl'E \MN DE 5 VOO · AA lDISEIN~ 

••• 
P,llAKllil:'qltQERIO!'IÜ' 0 , ,E~ADUATllE ~{'Mi Jm>llR]iMJD 
HERfNmCHTJ:NG '.! AN PLA'.l.'\PE-L0.STRAA'J/, VRIJE BUSBAAN VAN 
TIJDENS WERKEN !IN DE TJlENSES'l'RAA!I' , TWEERICHTlNGSFJ!E'l'SVER1tEER IN 
STRATEN. ' 



Alhoewel de 5 p~tijen in koor roepen: 
'beperking van het aubover-kee r ", lijken 
alleen SPE en Agalev konsekwent te zijn 
en het bolletje zwart te maken naast 
'langparkeerders uit de stad en uit de 
woonke1'nen - geen nieuwe parkeergarages 
in de binnenstad'. Bruyninckx (CVP) is 
voorsteander van parkings aan de rand 
van de stAd. Daarnaast ziet hij vooral 
het dubbe'.l.parkeren in éénrichtingsstraten 
als oplossing van het parkee rprob'Leem 
(een bijkomend voorde-al: bescherming van 
de voetgangers l ! '?). 
CVP, PW en W willen het aucove.rkee r 
verminderen in de binnenstad. De~-~eo 
zij dit te realissren met de bouw van 
( sterk verkeersaantrekkende) parkeergarages 
in de binnenstad? 

SPE en Agalev pleiten voor de openstelling 
van éénrichtin,gsstraten voor fietsers 
In antwoord op het manifest kiest ook de 
VU hiervoor; daarentegen verdedigt Van 
Itterbeek (die het manifest voor de VU 
ondertekende) het lussenaysteem dat op , 
enkel 1·ichtingsstraten gebnseerd is en moet ~i :,./;fit 

18' . ' ' volgens hem voor de fietser een alternatief'"· 
circuit gereaHsee~d wo rde n, , 

'l' 
Tweerichtingfietsuerke,ir in éénrichtings- _.,() . 
st1·aten kan maar voor' sommige straten, Q>::;.l' r- o 
aldus de Clf? en PVV. Voor Sprockeels (P'.'V 
kan het, indien de veiligheid niet in het 
gedrang komt; i:lruj·ni:1ckx (CV?) '.<iet het 
mogelijk voor gans Leuven, behalve voor 
parallelle wegen (bv. •îiense straat-Slijrie 
In'komststraat,. 

Hinister Olivier ,,er;d.aarde tijdens de 
ope~ing va.~ de A

2
-autosoelweg dat de 

aanbesteding van de voe"gangerstu.=:el nog 
dit najaar kan ge~euren. 

Een oud bericht wo1dt hiermee bevestigu. 
Maar voor ons blij J't de v-raag: 'Waarom is 
dia inve-steriug nodig en wie heeft er 
uiteinde] ijk bMt bi.,j?' 
liet antwoord op deze vraag· ,,,aa vcrrnssen(l. 
Persoonlijk is niernsnd echt vocr atunde r 
van die tunnel. Spi·ockeels is persoorlli.ik 
teg,rn, maar olij1t wel solidair met de 
ge~ome~ beslissing in het schepenkollegc. 
B1"uyninck:x g,::e l't het pl'Ojekt sle.:hts voor 
52 % krediet, maar gelooft niet dat een 
negatief açh,ies nog iets aithaalt. 
De anderen zijn bereid om hiertcgo,1 open 
lijk te reae;,:,,·i:rn. 

Wij menen üst rnen de politiek!: moed moot 
kunnen ,;,pbl-engeu om plannen die inmiddels 
10 jaar oad 2ijn on niet mee r beantwoorden 
aan de huidige \ICl'Xecrsv:isie, te l:erzien, 
zei.:'s als men een standpunt dient in te 
nemen tegeu Openuar-e Werken. 
rlij geven e,• aUos1,ins verder- ruchtho.ai· 
heid aai, en p:nnn verder met akti(!s ! 

Maksimum 30 :tm/u in de binnenstad en in 
de woonkernen en op de kruispunten 1 
Voor de, huidige ke>alitie geen sn<,lhoids 
limiet. PVV doe"t or nog ee·n stho_pjo bovenop: 
make, 50 km/u op de invalswegen binnen de 
bebouwde kom en do oude ring blijkt voor 
hen een te l.agc anolheidsgrens voor de 
automobilist. ilocnta.-,s m;aat ·:erkeers 
veiligteid hoog in het vaandel van de p•r;. 
'Voetgangers moeten l!'.ich rustig kunr,en 
bewegen in de stad' , aldus schepen Sprockeels. 
Hoe de anelheidi:;verlaging moe t afgedwongen 

~ worden, daarover- verschillen SPl!l en AgaJ.e" 
"~ van mening: V/iJJl Mel,laert (SPZ) verwacht 

~~"" vooral heil van politieko,r,trole, terwijl 
~ ~ Nicole Delbecq~c (Agalev) vooral verkeers- 

of ~ drempels als snelheidsremmers ziet. . ~ 
" --~~olitiekontrole Pn drempels zijn echter 
~a.ar t~~e van do vele mogelijkheden om 

de sneiheid te remmen. ïierinrichting van 
de wee;, meer nadruk op de 0'1JS!i!Vingsaapektel,l 
dooj- bv. •1orsmallinp; van de weg, ver.t:,reding 
en uhstulpin,t van voetpaden, aane,epns l:e 
ver lichting, gebruik van verschillo ndo 
wegbedekkingamate.rislen, rammelstroken, ... 
rijn zovee L elementen om het "erbliji'e 
aspel<t van de straat te beklemtontonen 
ten aanzien v1.111 hat •1erkeecrsespekt. 

Ue t opchbaar serveer bav?rderen. is. een • , 
vaak voorkomende slo~an in vork1ez1'ngstiJd. 
Maar b1ijkbaar een holle slogan. 
Veel vage beloftes, maar in wer-kelij~eid 
stijgen de tarieven, zit de busgebr.uik-"T 
lijdzaam mee in de autofile en is er een 
lage fr~kwentie op bepaalde lijnen. 
Kortom, een afbouw van het openbaar vervoer. 

Nochtanr-i wc rde n bijna iule eisen in verband 
met het opcnoäar' vèrvoer poei.i;iaf beea:ntwoord 
door alle part i.je n , mot uitzondering van 
• vrije busbanen langs ue in•1alswegen' waar 
t>!fll en C'\I" niet achce r stnnn. 
• ilet stadsbesbur '30et druk i;itoefenen op 
de iil-1',ï\ • werd nog eens specio.al beklemtoond 
door Var. '.•lellaert. Nu is or wel oen teore 
tisc,hti! bt'1·ei,di,eid om de buurtspoorwegen aan 
te porren om haar service 'l.u ve rbe-te.ren , 
doch tU.o q!ogan gaat, ook e L jru-en mee , 
lYij ~.-lj.1 vnn oordoe! ctat hou mieller het 
oper:hnnr ve rvoe r meer kansen krijgt, des 
te :1r.e' lt:r m1>er cenaeu g,,u"igd zijn om e,· 
gr,oruik van tE sa.lter. •.. e:1 cic-::: te vlugger 
d" ï..euvonse oinnensta.d ten1g Loe fbaar 
~riiu•lc't zal !&ijn. 

Insp,•,a,i)c, modewoord. Vlot in «e mond, 
.,,-heler vlot in de. ·praktijk.. 
·!Oór ,;1, ', ?VV en -vu volsta1,t 'ini'o.rmeren 
van. de bevo Ikfng : . &n 'kontrruct' aangaan 
r.,et ua oe•10.ki,,g, openetolling Vllll de 
ve:1·ttvro11p ve rkee r- van de stad, zij!'l e i sen 
w,:iar hov"!lgonoemàe parti,jcn zich niet 
ach~'lr st~.i.len. 

,:,en aktievo inspl·.a:akpolitiek we ,·d tot nu 
to~ niet gevoerd. 
E!et initiatiëf moet steeds van onderuit 
komen en slechts .wanneer bewonersgroepen 
halsstarrig volhouden, is men bereid tot 
onderhandelen. Zelfs voor informatie moeten 
groepen op zcekcocht, gaan. 

VerkeEirsinspraak moet konkre1:e gestalte 
krijgen: opena.telling van de. wor,kgroep 
ve rkee r- van de stad, een kontrà:ktformaJ:e 
waarin het overleg tussen stad en b<wolking 
gestalte krijgt, openbaarheid van de ver 
slage11 van de verkeerskonsi;.lent, voorlich 
tlJlgs-,ergaderingen wanneer n'l annen -of 
werken op til zijn, ovorleg

0 

met de bevol 
king vooralo.er beslissingen getroffen 
worden, permanente il'üiohtiJlgen aan de 
oetrokkon groepen yersohaîfen I ter besel;\ik. 
king stel,len van kopies van plannen aan 
w:ijkgroepcn .•• 

\IU en Agalev "inden de aanleg van déze 
auto-weg niet nodig, terwijl Çv? en SPE 
het ontlastend effekt van de A w±lleu 
afwachten. De PVV is voorstanfier van een 

verbinding Tieitse- Diest se steenweg, maar 
dan met een gewijzigd tracee, nl. achter 
de woonkern van Lovenjoel. 
Naast l.andscilappelijke (Agalev, VU) en 
ekonomische (VU) arcgumenten tegen d 1.- 
t .. . e vo 
ooiing van de oostelijke oml~iding, wecrkt 

de aanleg van een nieuw~ auto-weg ook 
ver~eersqantr:ekke'nd. Met het ste.eds ·o~nà'.euw 
kree:eh van s~etods nieuwe autowegen gin,$ken 
we niet los uit he.: autodenken ,;fn de bew 
•rloed:i.ng van de keuze voor een ander ve.r 
voer~iddel is hiemee niet gedi~nd, dus 
ook niet do leefliasrheid van onze dorpen 
en steden. 

r l. 



TtV: U h'èeft .aiah uitgeapvok~ .1/iegen het, 
iuaseneyateem; ~t stei_t 1.1 in de pZaa,ts ? 

Lew,en heeft een verkee'rsplan nodigjdaar 
gaan W: v~ u:l:t. D-i:t plan dien:j; ,ee.n int(tgra 
il:e visl!e weer te, geven lioo•r· füi" birir.,en:st11a 
m11w· ook: voor de deelgentee.nten.Het Lueserr 
eysteem was bepenk:t tot de binnenstad·het 
s~eun~e bovendien op de invoering van'één 
rllcnt:i,ng-s~traten, wa__artegén wij ,.ons 11.er~t 
ten:Elen _n11;e1.\w p'lan dä.ent uit te gaan van 
bas1sgegeven11 gebrû'ikt in het- komn•utermodel 
-w11arvan de gegevens tot nogtoe niet beke,nd 
zijn gemaakt ,ook me·t nadat ik er op ae 
gemeenteraad naàr ge.viiaagd heb - en van 
bescl\d:'k"\>.;u-e teUfu1:rgen.Het di-Muus :v:erkee,rs 
modelveui Langzaam V~rkeer vèxdoet riiet als 
een globaal verke·e_r,;plan maar de optie__s die 
er aan de basis van liggen zijn ook de onze: 
veilig!'leid gaat ooven vlotte doorstromi~g 
maar ~e bereikbaarl:ie·Îd dien,t gewaarbor.g,d_ t.e 
blijven~ · 

LV: V dimkt 81' ook aan het: autoverkeer in 
binnenstad te beperken ? - 

Doen de kris:ts zhl, het aut9v-11;,;,}.<eer automa 
tisch <1reTmindere11~Anderzijds: will:en 1,~ gaan 
praten met de grote werkgever,s om het par 
keren aan de ri.ng te bevorderen en hierop 
het bu,r,rervoer a:f te stemme11 .Extra bul3vér 
voer op _;piekdagen v.oor de' nïi;ddenstMd móet 
eve'n:e'&!!S gereg!:!'1-d kiu:men worden in ovea:-leg 
met het Handela,u;sverbond en de Kamer van 
Koophandel. 

LV: Hoe ziet u dan het par>keeróeleid voor 
~-ven ? 

Onder&-ondae parkings zijn door de SPE 
niet ~,e.erhoude:n .~et lai1gpaFke_re_n hool't in 
de b,inp_enst,acl· n'iiet thu:ts.;J1et kortparkere-n 
daarentegen moet meer kansen kri.jgen. 
Speciale aandacht- zal. ook gaan naar he 
woonparkeren wa'!l"Voor een we'ttelijke 
gelin~ gevonden .mJJet WO!i"de:n en/,o-f 12 
ruim'te o,f ongeb~,te pandfn in a 
:i:ng '!,çunnen komen, '--.;;__.,. '--~- 

Wij zijn uiteraard voor net doortre!&en. 
Maar we betreuren dat men die weg in de 
stag_ heef!; ~pland. Wij z_:i:j.n vo·or-stander 
, van een vePbi'n'.di11gsweg ~e'lit,er Lovenj,iel. ' - 

Wat; doet u indien net: s-Z.uipvez:keè:" 
probi,ematisch woi•dt bv. Lange XQ ? 

steeds dèz!ll soi:i:e _n 
Men !!19et de gezo en r 

geen ni°'ettwe p kreë- r 
rs. Dit is storend en het ' _ 
tegen de1?gelijke gplossingeni vel'• 

LV: Op.erilxuu> ver-voer 2it mee in uw ver;kzr.g- 
U,_jsi;. Kdnkreet ? 

riet is gE?wet<;>n 'dÄt ,het moeru:l:ijk praten,., :!ra 
met de f:IMVB.Maar met de steun van de we!'k 
gevers e.n handel.,mrs moet Le"Rven wat kunnen 
forceren.Een vrij!> busbaan. op net eerste 
geaeeJ.te van de :áo.ndgenotenl~an vanrui' net 
statii9n moet ki:$nen ev.,:,naili~ verkeeFs'li.clïten 
beîiniVloetling. 

LV: U bent tegen,de voetgangerstunnei op net 
Ma:11te Zá:t'enp-leiri, Z 

Als Ud van dé (l0M Vlaams Brabant heb. ;i:k.ge 
merlrl dat 0penl5~ Werken ,tj.et staat te 
t-r-a_ppelen olD àfü,. tunnel uit te voe;re1;1- en 
dd.t om budgettaire redenen.Met een ender 
co:1:ïl!èg!! dat p.p ~èn 'ernatï~ 111anil.e;r ste!liliiing 
neemt tégen de tunnel,ia het beslist ,mo·ge 
lijk dat de tunnel er niet komt.'l'rouwens 
tunnels worden we'inig gebruikt en hët .resu1- 
taa,t zou zijn da,t he:t stationsplein exc'.Lu 
e)!;è'f'- ee)l au,top:tem wq,r&t .ll,e "ç,etganger 
worat be•nadeeü;ä omdat hi:! een grote-ik a!f 
atand moet afieggitn bovendien trap op,trap 
e,f. 

LV: Le 30 km/u. in woonlJi;jke.n en !l'ond echober 
voor u meer dan eon s Loqan. ? 

Wij zijn voo:r:: maatregelen die niettegen 
staande een ~age-re enelheid toch e~n §oepe] 
autiové.:t•kee•r toe1latim•,lfet 1re'ef:t: bv, ge13b z:l:n 
op de Holsbe'ekse ateonweg 80 km/u te rijden 
ais men even ve_r-der toch vast zit.Een betere 
inzet van het politiekorps moot een vlot 
verkeer g~andê-r,m;vlot doch aan lage snel 
h_sil:;d .• l?oa,itiq11,13_13,;I. o]i>itrad~n. tegen sne'l!he;jlds 
overtPeding zoi/81 prevent~et als s~~one- 

1 

r.end 'ia gewe_nat. 
LV: Garandeert u inspraak bij ni:eulûe 

· wegeni8Werken? 

IDI. ben nu gekonfronteep:d met h_et geval. 
WiJ!sele-Ho;i,soeekee stwg.'l)ll! stei v~t dat 
provincieamb.te-naren inzake wegb-reedte - 
normen nog werken met ideeën uit de jaren 
16<>.De bewo_;n.ers hebben evenwel ook, hun 
Techten en ik steun hen e'rin aat zij een 
J:age_re sne'l!hei:.d: w:IHlJ!e.n'. afd\,/:1:n~,n doór de 
inrichting van de straat zelf.Aan nieuwe 
wegeniswerken gaat informatie as:n de bevolk 
ing vooraf en overleg. voordat men tot een 
ëen defirt:Li;ief onherp komt.J;>e Werkgroe:ti 
V:ërkeor vEaj de staa - en dit ge-ldt tr.ouw,ens,; 
voor- alle werkgro·epen - moet zo georgani 
seerd worden dat zij de bevolking kan ont 
vangen. 

LV: Uw meni7tfl ovar het qoortrekker;, van 
Gl'arruna:ii>e-De l,(cfl- nam' de [n:eatSëstt?g. ? 

Ik zou zeker nog anderhalf jaar wachten om 
de situatie op de Diestsestwg en de Lange 
Lo te beoordelen nu de A2 geopend is.Blijft 
de situatlieo · gevaarl,:i.j~ aan ZQU ik - en dit 
is een persoonlijke rifeni~ - akk'ooé!'d kunnen 
gaan met een doortrekking naar de Diestse 

- steenweg._. 

C 

·LV.: Wat 
beZ-ai 

Wel., de verkeersveiligheid en het feit dat 
de voetgangers zich opDieuw rustig1ll0eten 
,Jcunnen bewe~u, in de stad •. 

LV.: f'le'lik s.m;u!punt nee.roti u momenteel 1'm tegen- 
over he:t Z:Ueiiensys~em ? 

Ik kan mij op dit ogeribl_ik niet del'illitief 
uitspreke.ii Q,JDd~.t de za~ bij ons nog moet 
J?estudeer-a: w:onden :Ln :l\u~t.ie van aè" ,,eeJ<,ti;e 
van, 'de bevó'l'k:Lpg zelf.- 

LV: 2 groepen hebben gereageerd, ni. de midden 
stand die het Zussenaysteem unaniem heeft; 
o.fgewez_en en wi.jseli-J' dia een a11te:rmatief 
hebben uitq,ewer~t, 

Ik bedoel dat wij het -lussensysteem zoals 
het geconc:tpieerd was, -inderdaad ve-rwerpen. 
Ik meenpèrsoonlijk dat men in het iussen~s 
teem 4!3 prio-rite:Lt ge,ef.t- aah het i;lo-orgpand 
ve,ricee•r-. Nö'ëhtans is ,!lè stad in de e:.eJJ1ste 
plaats voor dj>genen die e-r wonen, ·die- er 
'belastingen be.talen. 
De mallemoleb rond St. Pieterekerk bv. vind 
illl bij·zon~'l> storend. Men moet d,e J,lrior:l:te:ilv 
ge;yen aàh -~e Bewoners, wandell"lru,s_, !be'zoe·ke-111:1, 
li:n indie·n de automobilïsten niet aanvoel.en 
dat men in de biMenstad met h_en móet J:'1)ke 
ning houden, aan moet er een b~leid gevoerd 
worden dat tot gevolg .heeft dat men het 
eerUied!llgt. V:erkeerebo-nden oilih;,en zijn 
tvouwo•ns onvo'L,doe nde. 

LV: Hoe- is het concept van het diffuus 
verkeerap'lall ontvangen -binnen de PW ? 

]elfere mens met ge.zond verst!!,!ld komt to;!_;. de 
konk'lu-sie da't me:,n de nodige sc-_,h±kld:ngern moet 
treffen om de stad opnieuw at.traktie:f te ma 
ken. 
Ik zeg niet dat het diffuse model de 
"volmaaktheid" is. Ik zeg u dat men met de 
pol,i,tii:ik i:l:fe mJi'.n tl\ahs v'&e~ (vlf7 T!l:ense 
etraat) men tot een rea,listii:;che oploss:i:ng 
tracht te komen, die de standpunten van 
iedereen tracht te verzoenen en de stad 
opni~uw 1eefQaarger maakt. 
U!: Gàät u ak'kooi?á met net s:tándt,unt dh't. 

de hcevee'Lhei.<1- auto's in dè- strad maet 
l;eperkt worden il 

Dat moet een resultaat zijn van een politiek 
die we gaan voe,ren qua--ve:rke11,;i;-~ nl. als we 
nu al.Ie straten d,ie gekoncip_ieerd zijn om 
het verk'èer zoveel mogclijkoinnen en bJ1iten 
de stadskern te h_rengen, inrichten als de. 
Tiensestraat, dan gaan we automatisc~het 
aantal auto's beperken tot· d!fgenen die ~:r 
moetefi z;Ldn. 

LV: Zie/; u nog aruieye middel.en ? 
De verbindingewegen rondom de stad houii,iln. 
tevens het dc;>or_ga;!lld vei,keeF uit de s,taa" 

LV: Uaar de gi•ot<t ving ie niet ges 1.oten. 
fre.Zk, standpunt neemt u in• t.en ezçzn;iüin va 
vari het · verJ:>Jimien van ifle, Uem,e~efi 
Dûestaeateenwèg? 

Wat zijn uw =gumenten voor of tegen 
d:e voet{JangersturmeZ? 

We kulij):eil l),:l:e. onze s of w 
d:t'ukken. We b ± ' ,n. ir 
solidah. H '.L ik ge 
stander van d o 1. Zó'!l 
tunnel wo-rdt 'lrig gebr~t 
ên :i! · li - s, ook te n 
het n oke - t 
stat ;ij .t 
aandaéht aan e. oorgaana verkeer en dàa%' 
kom ik a1tijd te~n in opstand. -- 
Lil: Boft. zi,et; u kPl1~!Je't h:et '{f!Wkeerbelei:d 

voo.r, beu-ven ? 
We moê'ten gaan naar een spreiding van dé' 
park:iiïgi;. Ik denk persoonlijk dat met de 
huidige fiinl!)lcieJ.e toestana !!ie we ke-nnen. 
het re.al!l:se·ren v,m grote on!i,èiJ:'.gronqee 'RIÜ> 
k:l:ngs b!l:j·na, oiîmo_ge;J,:_ä,jR za:J, wiiiti:le11,.. 
LV: Ben,t u ook principiee1.- tegen een par- 

king onder he't Ladeuzenp~ein ? 
Ind-ïere dat zo •re par~i.ng het centrum kan, bel 
pen _s~eren, d~ '1?S'rl ik v:'oor,. 
:1'\<l llè'il er t:ct>uw_en_!j van ove r:fluigd dat er, een ' 
aanta!l. pbsitieve ,fsktoren ><astzitte•n aàn zo 
een parkeel"garage-, nl. dat voo'ral de han.~ 
deJ,aa,,s daar een p,u,keerplaät,9 kunnen Vllnden. 
LV: 11.e:C !i!PBn®ar itei-woet ~te~en ie zo'n 

ui't1f'praak die iéçieree!'I -i,°?i de mond 'le"1nt 
ma,µ, waaraan denkt u dan ze4zó honkreP't 
voor r.euven? 

We moeten in ieder gevaa. het openb~arvervoer 
,pri-ori:tett gll,ven. Jlat ia Ol),Qntbeerl:l:jk e:n dan,. 
zua~en de ~e"eèn ~r mïssqhil.,_eü toe komen'lt~t-·A 
o.v. j:e gebrui!ken om tot aan de pe-rifed.e 
van dè stad te kernen. 
LV: Hoe bffeik je dat ? 



er geen verbetering kan komen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de verbtnding tussen 
Wijgmaal en Leuven in de week-ends. 
~aar moe:t fü>ingend ie:ts aan gedaan worden:. 
r,v: G<wandeert Il ,inspraak bid nim,1w gep 1.anç(f!, 

wegenisJJerken? 
Wij zijn hiertoe berei~ -=eer het ui tgaä_t 
van wel ge:intentioneerde mensen die bovendier. 
represe~tatief zijn voor de wijk. 
N:iiet ~i,ie jongens o:f meisjes die zeggen dat 
ze in naäl!i -vçi;n dè wîjk !W'reken, dat niet, 
Ik zal u 'bewij~n äat ,we llet tiiou.wens doen , 
In het geval. van de invalsweg heeft men ons 
terecht gezegd wel dat en qat is er verkee,i,d 
aan. We liebben het allemaal gewijzigd. 

Op de inval5"'eg :z.ijn er nu -verkeersdrempels 
alis ik me niet vergis. 
Een ander '\fOO·rbeeld is de. vergadering ge 
organiseèrä doç,r he;t s'ta~be•s•tuur i.. v. irt. 
het BPA Diestsevest.. 
LV: Hoe ëeoordeelt u de verniemJing van <!.e 

Tiensestraat ? 
Ik denk da~ ~et deel van de Tiensestraat 
!:\lssen Fochplein en Hoovel'!?le.in een ge 
lukkige !Eealisatie i13. H.e.t is zee1" moeilijk 
om mensen te Labeu afstappen, van bepaalde 
ingewortelde ideeën. 
Daarom oe schouw ik het ook ai.s een gelukkig 
eksperiment. !·!en moet het nog eens bestu<l.e~ 
ren.• 

LV: Wat stel.t u pl"ioritaiv in de 
p ëann;i.ng ? 

De ve,rkeer:syeiligheicl is voor cle CVP het 
belangrij'klste • .Eln dat geldt 
voor alle -veFkeersdeelnemers. 
LV: Gaat u akkoord: met de optie 'de hoe 

veelheid auto's beperken in de tnnnen 
stad' ? 

Het verkeer dat nie,t in 4e stad moet zijn 
mQet er odk uit blijven. Om dit te be're Lken 
kiezen wi-jj voor het Lussen;;y,;;teem. -Dit 
systeem verhindert bv. dàt de werknemers 
van de Boexenbond de stad doo-rkruisen;rij 
moeten via een lus onmiddelli~k de ring op. 
Bovendien maakt het een ·dotter busvervoe·r 
in de Bondgeno,tenlaan (nv.dr. die dan een 
eenriehtingss;t,r-aat ge1'10:rden is•) mogelijk. 
Voor v:l'i;j'e busbanen z-ijn onze l!e\lvense 
straten echt niet bree.d i;eno.eg. 

LV: Welk parkeerbel-eid: sluit> hierbij aan ? 
Ik ben voorstander van een. parking aan de 
rand van de stad, vb. op ge Martelarenl.aan . 
Anderz-ijds stellen we vas;j; dat de parking 
B~nne~h~f onderb~zef blijft. 
LV: ftlek.t u nu de konklusilç @'t er geen 

behóefte is aan nfeu~~ parkeengla"a1res 
in dè 'bimnenstad 2 

De realîsatie van een on4!,rgrondse parking 
op het Laáeuzeplein is financieel niet 
langer haaJ,baar. Dest:Ljqs Wq.S ik voor 
s'1:l!J1de,r "al) deze parking,. Een ail.teitnatie;f 
dat zich me.t het lu•ase.ney,s'teem, aan,b:i:edt is 
het dubbe-:1:oa!'keren in eenriehtingsstr:aten:, 
dit scneot.nieuwé oarkeêr-ruimte en biedt 
het voordeel dat d~ voetganger aan beide 
straatkanten terdege beschermd is. Jfet 
kriskras oversteken is ~rouwene een foute 
{lle.ntalit-e.it. !1;1\ Duitsland treedt de poli 
t:l:è h!l!ePtegen .sanktii.onere,;id OJ;l• 

LV: Is dtt een pleidooi voor meer poZ~ti~~ 
konerote ? 

~ee,een pleidooi voor llfee'F zebra;pwien. Ket 
ge,at echte;pc niet op dat de voetganger ..om 
het even waar oversteekt. 

.. 
Êen kritiek op 'het lussensyeteem is dat 
IMP.richtingsstraten sne Lheideoerhoqend 
••>erken . 

Om dii tegen te gaan pen ik voorstander van 
het dubb.eLparkere,n waai;,door de rijbaan v,er 
SlltaJAJ I dit heoft een '§µe'Ihe1ida-remmend er:Fekt. 
LV: Be aanwezigheid van t'egenZ'igf{ers in twee- 

ri:clrtingsatrat;en heeft: dit effek toch. 
ook ? 

Neen, in dit geval blijft het voetpad een 
u-itwiJksw,ook waax,door de voetganger dan 
weer i,µ h('.f; gedrang k0:ll1t, 
LV: Bent u dan voor een s,trikte v'êrk'ee!)s~ 

scnming in de stad? 
Ja, maar ik besef dat !iet een onmogelijke 
zaak is onze Leuvense straten ook nog van 
fietspaden te voor2'1ien. 

LV: Hoe staçit u tegeno:vei' 30 km/u. in de 
w'Oi.lgebi,eden, birinen:stad en ·in de om 
gev,if1fr van scHolen ? 

60 km per uur in de omgeving vo.n scf\o].en i/îl 
inderdaad waanzinnig •. Mae,r snelheidsbé 
perkin~n moet je veel genuanceerder zien; 
het is afhankelijk -van het soort straat en 
de funktie van de 1straat. t,o km/u lijkt 
m;Cj meer aanv1:1e.rdb~a;r. Wis)rnndig gi>zian 
krijg je trouwens het grootste nnntal 
wagen~ door een straat san 48 km/u. 
Indien u 30 km/u in de binnenstn<l zou 
doorvoeren zou de middenstand zwaar 
geren. 

de :re.~le.rnc.:i,ta'ir'e: 

fiet~ en fiet.se r , 
al~emeen bedd 1qgg 

•j§§pt 
LV: De. CVP bUjft voor.stande1• van de 

voetgangerstunnel aan het station? 
Ikzelf ben. voorstander van een voet 
gàngeFstunnel die Blauwput verbindt 
met het P,le in voor- H0,te·1 de la Gare. 
'LV: Ma(fr de. ti,inne l, li/PPdt; niet doorgetrokken 
Er is nu slechte u(S aanslui.ti.r1g met he.t 
brugske over de spoorweg. Wie no.ar B1auwput 
moet vanuit het stadscentrum dient inde,r 
daad enkele zware hindernissen 'te nemen 
(brugske én tunnel} ;dat, doet men niet zo 
gemákl<eJ,ijk. Daarom ~ef ik het p1,ojekt 
sle'oll\ts: voer 5a% •kl'edie t·. 
LV: Bent: u 'per•e,id o""' hifirili!gen '/:s · reage-r.sn ? 
Ik doe dat graag als·i~ weet dat er noij 
iets teg<:ln te doen is. ·Het is geen sta~s 
zaak ;1ilit beslissing ligt bij Openbare Wer 
ken., En !%en negatief aa-,tes haalt nie.t 
,aJ:tijg· 3;ete wit. 
LV: Boe s'taq·b u teg./t,1101);fPr vnapvaak bi,"d, 

mèuwe wegah.isu5e211Zen? 
Wie d.iJ,nt l,ierbij ger.aaqpleegd te wonden,; de 
bewonel'S of gebruikers van de straat? Neem 

LV. De 1>ewonors terplaatse vragen meer 
ve:,::keersveiligheid. 

l;{e,t iis een onbegonnen zaak het doorgaand 
verkeer op de Ho!l,sbè'ekse st'>.g. aan 3o Jon/u 
te organise,ren \,'ant dan moet je he'I: ?:e.r 
de nele weg tot ~arschot doen;het bliJft 
overal druk bebouwd. 
Het aanbrengen van straatmeubilair waarvoor 
de .be:wo11ers kiezen is vanuit veilighe,ids 
oye1?Wegingen niet altijd goed te ke=e,n. 
Eigenlijk ~loof ik dat po1itiekontrole 
en hogere boetes efficient wet•ke,n om 
over-dreven snelheid tegen te gaan. 
LV: Pleit u voor het doorbrekken van 

G7'comzaire-[)e Not tuesen de 'l!iense- en 
de Diestsesteel1lJJe:g? 

In sep:temJ;er zullen >.'e zien wel,ke ll'itwerking 
de A2 beeft op de· Dieetf,iesteenweg. Ik vree s 
echter dat op 11!!1gere termijn een afwel'ki.ng 
van de grote ring noodzakelijk zal zijn. 
Ik blijf u vandaog het antwoord schuldig. 
Het is afv1achten hoe net sluipverkeer zich 
z~l oRtwikkelen. 

/.,V: F,ietsen i'.n tegenrieht.ing in éérwichtings 
straten, kan dat f 

Kessel-Lo heeft dest;ijds reeds het fiêtsen 
'n i:eg(:nriehting to.egestaan.; we willen dit 

Hit 
~ 

ook v.o.or gans Iié~Tenzij nat\lu!t'lij:lt. 
als er twee st~aten parra:J.lel lopen. 

LV: Het iueaenaysteem is toege'licht op de 
verkeerskbtr,rrissie; het diffuse model 
is er niet ter spr-áke gekomen. Waarom 
-niet ? 

U heef!; wdlioh't de, va-a:ag noo!Lt ofüiie'i:ee], 
gestel(!., Kob.st,:,ukt:i:,e'Ve voorstellen moelfi,en 
kunnén toegelicht worden op de Commissie. 
Ik kan u trouwens verklappen dat er naai, een 
kombinatie van beide systemen gezocht wordt. 

lil(: Een, komp?Jomis dua . I:s het niet beter 
iie a:r>(lJ.il1Bntfm voor ·en tegen e Zk van 
l!é:@è systemen opnieuw te oi:u:le'l'saeken 
en 'teXI àvekileaite te. B·te Hen ? 

Dat moet kunnen ja.. Op 'kleine ti.; •• aa.'l. nante. 
ren we nu net t>rikkeclprojekt. !lijvoorlieeld 
de tijtlelijke afsluiting v.an de Conscience 
straat yoorkomt dat we een definiti~ve- oplos 
s!i,ilg läeze)l an dat we 'de zaak kunnen evalue 
i,en. zonder, bi:,oi<ken 1te m.!1Ji;e'l)c; (i)p diie, w±jze 
we·rken we ook koatenl:i.~áre,nd. • 
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Zo seh:iteeuwde de CVP het: uit telkens er i-n 
Heve1.lee gerneenteraadsverlüezingen waren _ge 
wee.str, De CVP van Reve'l.'lee heeft vanaf de 
èwe reldoor]og to.t aan tie fusiie iln '76 

,, ur y,an haa't' ·g~meente ctUee.11 :ten 
. bad. 
· eiJ.ij.ke CVP· -richt door de 

en wan de v e katol:ieke 
pare.i,j (architekt . was de zo·ob 
van cl_e VJ:oegere burgei,ieester van Hever l eé) 
en '!Dansen. die in de katolieke sociale be 
we ·. al<iti..ef waren,, We onthouden hier de 

n J0zef E or.tor i: 
sekretar M:i:sGei · 

g,1milseJt<ile e R'ij cR 
e (sch,rij .gemaen 
Veiibond d .rke rs ) 

ènops (.arbieder, voor.z,Jo • er van ACV- . 
Keräekens werd burgem · in 1946 en 
dit t.ot in het begin jaren '60, t~en 

_gen we1;d on te nemen. (:De 
e burgei::vade meer dan eens 

he-t ,gl;a's. aUee11 hij~ wa·n't 
e,t(te'1',c ,d:i,on •en 00k zïj n 0,pvo'1\ge,t1s 
pint.) 

a: nam het roer van Heve-rlee ov_e,-r;, ma)lr 
hij kwam om het Leven b,ij een auto-'ongeva:,i 
eind ae jaren '60. Frails Onops we-cd de de1:de 
naooz-1.ogse CVP-burgem~ester van Heverlee. 

· uitslagen van de CVP ging~n 
li,jn. van de st·emmêtl} 
d·e p ot 64% 
,58. was m 
n':iing ek van 
uur : (90 won,1.ngen , 

l. o. "'· reen of (7 , Bos ant (54), Krieksen 
bos 009), Ter Elst (192)., Bronlaan (36). 

Kerkhofpartij 
!faaa, het f avor i t · : · e toewi,j zi 

'n de. ,. n (n 
fil.n'a 
e pa, , · 
te. v · ij iede,:e 
Zo "' ,atolieke schole.l'l, 

. Lode 1, sterk ges-pon- 
nadele van 'het geme.entel ijk on:der~ 

Wl.JS.A 1.j de geme~nteraaqsverkiezingen. 
va~ 1958 stond de lsatolieke ,nacr,.- 

P · pma-n gekena 
l.e cvt-le,idi,pg 
o~ een scheur4~g 
den kor ç. n,i ,:d:e.c. 

· estuur enkel.e 
be's:fi'ssingen de maat ove,clopen. De belas- 
tingen -werden op een jaar tot tweemaal toe 
vei!hl>ogd en het Sint· l,._8]!1be,tuskerkhof we:rd 

· i.ng bedreig t vo rmde het be- 
,e, twistpunt Nie~we Katolie~e 

wc1:d da.11 qk de k~~ho~- 
md •en, de tt van An.tw~t,p.elll, 
' • ' ,¾ da rétlen n : "·0.Ul pJr.o/f.e,iHt· 

eg·e.n de. ,(,_ ·g op u.ehze.:f.6, 
,ege.n de.. QJÎ!.jz:e. «Mil.op de.ze. tueAfi 

e~e.v.ovr.d. Ell. Wèlt.d o.m. n.i.d .ut he,;t ~ 
1t.e.ke.JW19 ge.houden mé.:t de. 6.wutei.ë.t~ .la.óite.n 
d,U -0p i:fe. ;,chóuite;a vwt d:.e. eence.t,,(,ahou&= 
en, ·W14e!!te.n e. mC!,!1.6el1 wvrne.n 

. , · ge: ke.U.{k i!e. ve,,,,- 
. , _e:,x weAff 110g b1tat~f,!ü 
W:l , · hfte}SeYJ,~ v0t~ - 

~- . . , . ·. 1 !\• C , 
-, - ,I ~ c;,- - ' 

• 1N ,n:tc~ 
Il)!) 1\ ,o<O J' 

,ii,;tl "1;)<1' 1,.u,rr·~" \ 
D,Jii•~ -,i_oiH! 1 ... ~ ~) ..,u\• c ••~• 

M:~t, a't-'-.,.,..,, ti.•": , ~••{ \.c-V•'" 
~~b\•n.O ~ .,t\, ,o~ 0"1,u,ee. 
I' io• .... ,~ottar-' ...... ,c1'o~~~ -l.a tt.1•' a& "ool 

"- •od,•I'•..,.. •o r 

de. 'ge.e.n ·enkele. be.hoe.6.a t'e. he.b_ben aan de 
911.ollde.n van hà ou,qe k.eh.kho'6' ( .. ) 
AUe bemwd · ' ,6 og . o.to.a:l 
g : ggu 
Q/?~e: b~ o1,,big, d",; 
1,~a;. ,i; Pèi:Ji.tljl,, 
(GilZ'êt yan, intwe11pen, · novem er 1'959), 
De eerste p,imflet.ten van de ~ werden o.m. 
onderteken~ door A. Leonarä, 9ud-volksver 
tegenwoprdiger die werd opgevolgc:1 door Gas- 
ton Bij het ontstaan van de NlCP 
leg de nadruk geen CVP- 
sch ,zij, z-ich enkel 
ver .a'at del,l, maar 
op b'ê~ ot de· 
'g-r '. 
Na re was er ,,weer een andere 
zaak die de fleverleese politiek beroerde. 
Het ging om de afkeuring van de hui sen aan 
de Seheut'SV:EtSt. Vij e t i •. uizen werden 
é ver 1s puntje 

m b1 enbsar 0.11- 
11,itll . ewo,ne por 
e,ent . e ~C',111)' 
d_e . ,n de He- 
te1;aad en, maar 

schepen De Ri j ck stuurde zijn kat. Hainc 
liep dan ook bfj de daaropvolg~nde gemeen 
teraadsverkiezingen over naa11 de Nieuw~ Ka 
tholieken. Dit was in 1964. De-~lektora1e 
gevolg-en van ah alles bi· uit, en 
i:n '64· z-a](cte de C'IP van t,e{l11Tl!?n 
naai; 40%<. vo,11,ren·s on:te • ·,J(;P 
zou de.ze pa,rtij de CVP g:e·sto- 
ken z i'j n met 36 stemmen, inaar"De. R,1.Jck zou 
bij het hertellen van de stemme~ een aantal 
stemformuJiet'en ongeldig gemaa~t hébben om 
de CVP opnieuw aan een me te helpen. 
Protest hîertegen haalde , en dé 
CVP ' ge.wannen" ls tegen 
4· z , r de NKii, 2 ' P en 1 
VOO • 

DemQlèiJ<atie 70 : r:oemlo~os en dood 
·Om De Reij c!é van de burgemees.tarss t:oel te ver 
jagen waren.er verschillende pogingen ge- 
weest van de IIKP. Konta t de CVP-af- 
deli · · ys) niets uit: 
De , voor '1_,;. burgenrees- 

rtçet-· worden na de 

d e,rkie•- 
•t ing 

t da meê dec usloneren 
mi d aan drie voorwaarden. De 
NKP is verte.gen - : · · het 
s ch een ra tie 
in en e en 
~e:t i he i_d , 
,en, ,l!. ·ow de 
Hj, n ,u'its'lagen 
:van ,m kLu-s-ieven 
teg ·~opma estuur van 
de C naar een kompromis, maar 
de C ierp met kLaril< het voorstel. 
De af de CVP had; trot gevolg dat 
de op ijen BSl' en PVV samen met 
de . tie VOO 
slote tie 7~ . 
ll,i,ez9, s,amenga 
en so j.,e'.t er,g ~ 
ben. 0 terug 
van het stemmenaantal, kratie 
70 29% in de wacht slee behaalde 
15%, ~ij de zetelverdeling.g&f dtt : 10 
evp, 5 Demol<ratie 70, 2 vu .. Demokrati,e 70 
stierf ee& roemloze dood. Een tweede poging 
om !l'e eI'lte,id i-n ile:i,~lee te breli,ep 
was m: 

Nog een wooi,dj e over de andare par,tij en in 
H1?varlee. "ile 11'S'1? ging in lleveriee ste bel 
alOtig acht-eruit. In 1946 behaalde zij 33 ,5% 
van de stemmen, om in 1964 te zakken tot 
1 n. llin het;geen we &.erugvonden over de na 
oor~ogs.e 11.ë'VeJ;leeee gemeen·t;eno.liit~ek is ons• 
ank.el de, na'am pij,gnbl'ev,en van 1laman,, U•Lj, 
schop'te it!J'\l. ~p~n fi't>jt sen~tt.Q.!, 
Va.or de iPW/ >:l!)," de ver.k1.e:u,ngs1:ses,Ul.ltnten 
in de nao"è>rj:ogse pniode )ll'ij ,konsèantt, Zij, 
schomntalen tussen ,da 8 en de 1~%. 
OpmerkeU".'il; is wel de. o,pcang van de VU : in 
1964 beha.all.de dj 8% va,n de stemmen, om dit 
z11s j,aar lat:e-c bijna te ve.raul>helen, □
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L6W,IJEN 

aeco/i aceo/z heeft een .'IJEUWE PL01Ef, 
Il nodig 

~ 
PAPIERHANDEL KANTOORMATERIAAL die 

Ik 
papier,- en,bûree/ ar,t/kelen 1 bureaulampen ElN BET!vR' het /ÎNfilER.S 

fardes en classeurs (boeken/rekken 
schrijfgerief rekenmachines doet. 
steekkaanen labo/assen Dat kan met 

Il tekenmateriaal ... schrijfmachines 

Il li• c,ampiogg,as ... 

T,lensestraat 134-136 Tiensestraat 134-136 SPE lijst 27 
. Socialistische acco/a acco.a Progressieve 

CURSUSDIENST DRUKKERIJ Eenheid 
BOEKHANDEL FOTOKOPIEDIENST 

voor al je verplichte en voor al je drukwerk zoals 
aangeraden lectuur, affiches, tijdschriften, 

cursusse.n en/of boeken eindverliandeling •.. 

Brusselsestraat 118A 
Tiensestraat 134-136 

ACCO staat voor ACademische COoperatief 
ACCO produceert en/of verkoopt alles wat studenten bij hun studie 
en ook daarna nodig hebben. ACCO verleent haar leden diensten 
tegen zo voerde lig mogelijke voorwaarden. 
Word je Hd van de ACademische COoperatief, door het kopen van 
een aandeel van 500 fr .. dan krijg je bij al je aankopen rechtstreekse 
korting. Dit geldt in de papierhandel, kantoormateriaal, cursusdienst. 
Voor de boeken, niet door ACCO uitgegeven, geldt een speciale boe· 
kenkaart. 
Je·moet maar één keer zo'n aandeel kopen; het blijft AL TIJ(;) geldig 1 Cyrille Van Mellaert 
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PARIISS'fLRAAT, I6 LEUViEN 016/2:2 "15 45 

Voor een progressief Leuven 

0 Breken met de krisispolltiek 
0 Echte gemeeriteli/ke dernokratle 
0 1 nformatie, inspraak, kontrole op het gemeentebéll:lid 
0 Een voel-, en merkbare verbetering van.onze leefomgeving 
0 Gei;neentelljke initiatieven inzake tew,!!rkstelling 
0 Velwa_ardlge emar:icibiltie voor vrollwen, Jolilgeren1er:i1vreemdelingen 
□ Werken voor vrede,en ontwlkkeli171g 

Hol is 11009 1ljtl dul er, een oindo komt aan de 
vernriopperingwan do prooressi!lve krnctnon. In dle ver 
uooldheid ll/H im1110lS do swr~lé van rtmt11s. In Leuven 
iullon S.P .• ~,P.8 .. R.A.L. en onafhimkoillke progres• 
sleven SAM-eN aan do bevolking een ohornatlef bledon. 

S P. E : Een samenwerking SP, ~PB, R~I!. en onafhJu:ikelijke•progressieveN . 
1 

\ 
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ACiALEV 

16 
.\galev ..-il in Leuven een i;cht b11sisdc 
mokrat.Lsch beleid. d.w.1.. Dat iedere 
burger, veelal dcskundir,ar dan de over 
heid waar het z i j n dirckte woon- en 
lccfsi.tuatie betreft, meespreekt en 
meebcs Li s t op bas is van dcge l i jke in 
formatie die hem/haar 11,111belangen. De 
gemeente moet die struktureel en or 
ganl sacor-i s ch mogelijk maken. 
Agalev wil aLs ako Iogi s che partij we r+ 
'(en aan de samenhang tussen mens en 
omgeving : een verantwoord enerciebe 
Leid, prioriteit voor Lang.aaam verkeur 
en open\>aar vervoer, behoud van groene 
en landbouwzones door o.a. een streng 
grondbeleid, het leefbaor maken van 
oude woonkernen en renovatie van be 
staande woni.ngen,eni,, 
Agalev wil ook aandacht voor de verhou 
d i.ngnu tussen de mensen onderling : 
een ekologische pnrcij die niet bese(t 
dat sommigen zich wel kunnen permitte 
ren in een oase van groen te leven en 
anderen niet, heeft geen recht op be 
staan. Dnarom wil Agalev een sociaal 
ekonomisch programma re.:ilisercn dat 
scrceft naar rechtvaardige verhouàingen 
en zinvolle te .. •,nkstelling. Om dit 
financieel mogelijk te maken wil Aga 
lev liet geld halan waar het zit : ver 
nieu"1boui, financieren met belasting 
op leegstaande gebouwen, een massaal 
isolatieprogramma betalen met dividen 
den van inteckommunales, alternatieve 
energieproje~ten en milieusanering be 
talen via taks op t.l'lilieuvervuilers. 
Betoe.lagin3 en subsi.diöring van de.r 
gclijke projekten moeten rekening hou 
den met individuele inkomens- en ver 
mogenssituaties en daarom s·elektief en 
progressief zijn. 
Agalev vindt dac iedere Leuvenaar even 
veel recht op welzijn heeft.. Daarom 
wlHen wij al.l.e pr.es t Ig epco j akr en van 
zowel stadsbestuur als 0.C,M.W. stop 
zetcen en het geld investeren in men 
sen i.p.v. s t encn . Konkr e e t; denken wij 
aan welzijnsvoorzieningen (speelruim 
ten, lokalen), soepele toekenning van 
1evensminima en toelagen aan 7.involle 
i n i ti.iti.evan (vo rmi.ngs+ en opbouwwe r k , 
alternatieve hulpverlening, thuishulp). 
~en aanwervingspolitiek op basis van 
bckvaamhai.d en motivatie en niet van 
o'11itieke kleur biedt meer garanties 
om dit: alles te ve.-wezenl ijken. 
Aga Lev erkent de algemeen verspreide 
d i.sk r irna t i e van v rouwen en jongeren. 
Zij onderschrijft het eisenpakket van 
de werkgroep V.ltQuW en Gl!Jtteen-te, maar 
laat hec daar niet bij. Getuig~ hier 
van de samenstelling van haar lijst. 
De jeugdige Agalev-lijst neemt de jon 
geren ernstig en zal initiatieven die 
vnn de jonp,eren zelf komen ondersteu 
nen : lokalen, jeugdparlement al,; vol 
waardige adviesraad, repetitieruimte 
voor rockgroepen, gemc,encelijko te 
wcrksteUing, cnz , 
Agalev ziet verder äan de gemeente 
grenzen: wij willen dat hèt stads 
bos tuur een seri.euze bl.jd1eage levert 
aan ontwikkelingssame11werking en pa- 
ci( Ls11e. 

A.nders Gaan LeUven 

Kont;aktndres en prog rnrema : 1J~vu1,n 
poollt4btaaA: 45, Leûveh (016/25.02.93) 
Vcrgadnringcn : wekolijks op dinsdag 
avond vnr> ?O tot 22u : ,\ftu1t:.l.t/uULt. 4, 
Leu.ve11 • 

PJApiANKE~EN 

EENHEID 

STEM LINKS 
EN ONAFHANKELIJK 

Met hel oog op do komende gemeenteraadsverkiezin 
gen hebben de SP, de KP, de AAL en een groep 
onafhankellJke progressieven te Leuven een gemeen 
schappelf/ke rijst gevormd. SPE. 
Als onalhnnkelijken zijn we mee in de boot gestapt. 
omdat we de eenheid van allo progressieve kraohlen 
nu meer ctan ooit dwingend 11ctiten. Af leen door ~•n 
vooruitstrevend, democratisch en ope.n gemeentebe 
leid zo breed mogelijk 1e cndersteunen, kan hel 
Olfensief van rechts, zeker op lokaal vla~. bestreden 
worden, 

SPE 27 

13 AERTS M. 
14 BREPOELS J. 

19 VAN HEUKELOM J. 

24 VERSCHOOTEN K. 

(naam: 7 
adres: , , • • , • . • • • • • 

~ik wil een g,:;a~is 
proefabonnement op Het 
.PlJLEPMRD (2 nunme rs ) -Gik wil een j aarabon 
neeent ! Ik stort 250fr 
Op nr OOI-0,5961,0J-21, v. 
HE'f lll.Tia,E'1'MRl), Blijde 
lnkomststraat 115.Leu 
ven (016/23.96.92) 

,_ ik w i 1 mcowcrl(en· 111et 
!let OIJI.EPMRD, prak 
tisch en/of inhoudelijk 
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speel gratis op de - 
~ft.o 

met sparen bij de 
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