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HEI PROVINCIAAL DOMEIN 
Groot Leuven telt nog behoor- 

wat longen: pai;- 
bos lden waa,i; de 
wing riog niet is• doorge 
en, een landschap. Een 

stede 1 ijk gebied heeft deze 
"buf f er s •• nod,ig, zeker als we 

ekaar lev,en 
e ptoY inc te 
eveer 100 
1-Lo opge- 
u een provin 

ciaal domein. Hoe en waarom en 
voor wie ? 'Natuurliefhebbers 
en 1:el<reati,evne allerhande 
verenigt u op pagina 6 en 7. 

NAAMSEPOORT ... 
JÇ 

neem vlug pagina 9 en 10 

NEiM 00K BEN ABONNEHENf OP HET D~Jl.JEPAARD. 
200 YAANK STORTEN OP REKENING 001-0596401-24 

EEN EERLIJKE BEGROTING 
OF EEN BEGROTING MET 
KARBONPAPIER 

Hondetaks, belastinr, op het ophalen van 
het huisvuil, paFkccrmetc.rs,cnz. . 
Zo wordt je als' burger gecon.frontee.r<l 
met het feit dat een geme,_ente inkomsten 
nodig heeft. 
Straten en riolen worden verbeterd, nieuwe 
tennispleinen aangolegd, een bejaarden 
helpster komt qan huis. E'l' wordt iets ge 
daan met on-s geld. ' 
om 'inkomsten en uitgaven een beetje in 
evnewicht te houden mankt de gemeente 
jaarlijks een begroting op. 
En daarover \;illen we het hebben op blz 3 

1 

europese verkiezingen 
met cvp-stempel 
De Europese Tiendaagse te Leuven, een reali 
satie van schepen mevr . Bo sque t , was bijna 
ongemerkt voorbij gegaan ware er niet 2 
st'erk in het oog springende nevenf e i cen , Hoe 
de schepen er in slaagde de oppositie tegen 
zich in het harnas te jagen en hoe zij de 
leuvense scholieren met een mal< debat wist 
te vervelen leest u elders in uw stadskrant 

lees op pagina 10 

oud molenhuis wordt 
vakantiehuis 
De Oon Bos co parochie te Kessel -lo pakt 
andermaal uit met een merkwaardig initia 
tief. N-abij Laroche werd een oud Molenhuis 
aangekocht met gelden samengebracht door 
een hond e rd t a l ge-zinnen, Nadruk ligt op 
de natuur-en groepsbeleving en bezinning 
over dagelijkse sleur op het thuisfront. 

liet Uijlepaard had een gesprek met Modest 
Campforts,de filosoof achter het p ro j eke , 

rust uit op pagina 9 

woonerven 
op zi in leuvens 

Dez e maand b r engcn w1J u 3 bijdragen over 
3 groepen dia elk op hun manier tnet woon 
erven bè,ûr, zijn. Meteen is het ook duide 
lijk geworden dat ook in Leuven de woonerf 
diskussie is losgebarsten. Een antwoord 
van de stad,afgezien van de mooie struk 
tuurp,lan richtdoelen, is er (nog) nfot. 

Munr het standpunt van het Di1lepnard is 
duidelijk. Een woonerf is geen prestige 
zaak ~ar een zaak van de bewoners;hec is 
geen middel tot stemmenronselarij maar net 
dj ent aangepakt te wo,den door; een stads" 
dicns·t z.e:lf en btSvenal mag 1he,t geen zoet 
houdertje zijn voor het uitblijven van een 
meer omvattend beleid von sociale atadaver• 
nieuw.ing. 
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Ala -n de eruat van gemeenóe'rWsleden 
kan meten aan hun ijver om zo ved mogeli~,k 
aamen te • d·an' zijn ze deze maand 
zeeT e weest. · maae 
IE'itt!l.n -~iuiuar d· o.p 
voora ,e.pos•i• 11 b ~j,- 
eenger op 115 rua•ri. 
Groot was d.e van 
de Eu gse or hec 
s~a en ~ 
propa·· niet 
a,b w e elá- 
tionf e• r- 
wart 
leest rd1er 
in dit. n • 
Wió houden het hier bij verslag 
van de eclfte gemeentera ruari. 
Een o u iereis 
en dr vol- 
lea · s• ~~ 
bar 
rU . 
doo tings- 
belei gron . tad Leu- 
ven, en ing van een filiaal van 
de stede liotheek in ae roimte 
on an Kessel~Eo. 

Ma: van de over i- 
ge goedkeuring 

r-- va n van ~~a~e werken. 
He. kr voet- en 
He k nog de 
gQe ing voor dé 
loc, !tel!' m,Ujoe- 
nen o•l\gend.e ,nuál'- 
mer e ·het s,porit- 
bel nder e oepe nemen, 
Ver olmol,en a de Wagenweg, 
de en dee t. -Ja- 
ee d. veling 
Do e avel ing 
l<ll . 1!,dj- 
ge ae 
le ·• 
e v:e'r- 
1 · eze-1- 
iela elaar- 
sti:iaat~ en Ql' ee - ,raat) 
komt er betere verl~chting. 

Er atio 11.'e- 
mente d'è 
reglementen qp ~n- 
derva.ltden OP. de Die rvuur- 
aevut en de Kabouteiiman111t1.11aat. Aanvul 
lende z,eglementen op het par~eren in de 
Vlamingenst1:.aat en de Ramoer,g,. Een ~egle 

nt op dre bepet1kimg v:an de p@I'ke11rdjd 
e·1: Sç:hue1111111nsatLH·ati. ·De. Deken 
p:aarzaamhe id ut Hal:, oP J.a·t lle-1'O 
'e:t11weg, Verenig-i,n~t;'1'a8't, G-rens 

Vándeveldelaan, 0ntvoogdi1>gs 
ll0Uand•traat .1t114iÎ&!n een 
egl-•ntering op het eenrich- 

angtiijke 
er voordeli.g 

delige toe- 
Staat. Einde 
n de inkom•- 

onroerenda 
e v.oor 
an sron,.. 
vond 

toch op 
nig initi- 

Het di!akusaiepunt votlllde echcet de over- 
drachc en gi:ond. De stad zou 
die gro van de · Gor Grond· 
be'1ei: eiè na •.hulden 
aan d' e ove n d,ie 
sch1H' den, , 1,,ie,ver 
schep w'il d i.e gr§nd !later 
verkop ter over eèn !tliet. on- 
aa~dige sm van ,5 miljoen. 
Vanuit de B · m groot proce~t op dit 
voorste vroegen en 
V·an M11l , "kan d haar 
eigen lèopen en chul- 
deiî I> inoe_li a,i! ,11.n 
~,ia d 11• 

Cnops jk in v heid 
,gebra . bij,geapronge d.' Haese 
(CVP). De stadcs1tas kan zo· e rdige. 12 
miljoen winst maken die ander de Re- 
gie zo e Regie naam- 
ste we.r ar gr ts, 
wind,t d er,g. D den van 
a·e Reg,i ar Il i: ,.e de 
gronde ensch worden 
hier dus t.wiek e BSP- 
fraktie. Maar misschien bedoe.lt schepen 

Cnops de Gto . · ngzaam maar zeker 
af te bre doek het 
openbaa,:, e BS T 
een d~na 'e i.d j:e 
meer de • •ll!e' • o s, aria 
Scnepen Gnoîf~'~eer •bekend ts- 
zeggen<le ui,t,;:p,t'!.ken dan om · k 
bel cid, <111.lemaal en 
1,1einig enige waa,:, t is 
het a oude s an de 
stad. Regie 
zeH. ~en- 
den, ' v~n 
éf.e gr, 
De 1.1'1 dat 
de op 
meerd erheid 
~iet 6 jaar 
1>11 aa de boe- 
k.eng 

$JJROO 

De tweede vo·etang.eQ wa•s •het pu11t J 11 : een 
plan voor aanpasaîmgawerken aaû ae benedenr 
verdiepi:ng van de Sporthal in ,Kessel-Lo. 
Daar zou een filia.al ~een aFd.e!<ing) van 
de stadsb:Ïi!Hiotheel!, word'en on..de:r;.gebl!Bcht. 
V·an• 1'fMl•ae,~~ ~!!SP) vel'\i/o.nd,erd·e et: &Î.oh 
over d'a,t zp:l/ejs tet go,edll.eux;,i!ng ltan WOli:den 
,voor.ge,J..egd·, tte ,no11maLe ,procedlll'e 10:ea ta'at 
edn d111t d.e gemeenterud eers,t. een be■•l ia-i 
aing neemt over het toekennen van de werken 
aan een a1:chitectenbureau, en aaarna pas 
het plan wordt gemaakt. Nu echter date•rt 
het plan van 8 jan..uari 1979 (en de opdracht 
moet. dus re~d.a. vee~ vroeger ge.geven zijn), 
~erw1jll• de to.1!17iJz~ng nog n·l•et ,vool/'gekom,n 
11 op de ge111eenteta1d. Kórtom, Sprockeels 
(PV:V~ handetde .nog mau eens zoal•• het een 
PW-er put : ,geen in■praak, leve de vrij 
heid. 
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Op dondal'dafl 15 febvuari wei;>d el" druk VP.l" 
gadotd in Gt.'0-o·t;,,,f,;ewen: 4e cv.P ·i,x;;:a vel"e 
nigd 1,rmd ha,iw ffl'ó:t.e l'Gide11, Leo, Ti'ndom~zno 
- do oppositie hie'ld een ea::trr'~g.eme-anteraad 
- de verenigde DijZeptuu,den hieUien eon 
aZgomane vergadering. 
Bij ons 1412ven met de e,a,opese vePkiezin 
gen !2(111 de orde. Wij zitten nag mei: eon 
'/f.attJt' van de· voPige vevk1:ez#.;g'en. Niet 
qHee.n ,omda.t d~e vez,kie;iingett o:~;~:nbodig 
IMren, maa,r om àe 81'/TlpeZe 'r>ed1m:·;dáJI;, samen 
met de verk~ezingspr~pag.anda ook de rekla 
me vool' het Dij'lepaard in de vu.ilbak ver• 
dwenen is. IJ4t t.a8 tennrimste één van de 
verklaringen VOOl" het feit dat sZechts de 
f!?,'Ote helft van onze abonnees van de vol'i 
ge ja,a~•gl;ln{J zich opnieuw aangeme,7.d hebben. 
GeE:n gw4,.e eul')o,pese poZitiek. maarr' p.rakti 
so'he p:vo/b.Z6ll!e;ti z0t'.LZ s gponni?m.ê,;:ten~ Vl!J!/koop. 
• . • en '/1.M.tieU ap de inhoud vaH de voo1• 
b•~je nwnmers, dat is de agenda van een 
a Zgemene ver>g'crde'l"ing van het Di:jl.epaazlCi. 
In het 1'edak:noneel van het laatste nwnmer 
van de voi•ige jaargang sehreven 1tJe ovel" 
moedig da:t we di:t ja<U> de 500 abonnementen 
zouden lrçû,en~ '?li/: moesten we er è;;.n tunnaZ 
ondey, lurt f,J<tf.tplarenpZein vq<ip g,,naven. 
Missc-ll/'üzn he;è'fot de Ctl'P áe v'e-r/t1i,ez1-'ngett 
017. 17 december uitge Z'tDkt om goed/J?oop aan 
&;;e tunna'l. te geroken. Op dit ogenblik 
r;e'l.;; de staàskmmt 340 vaste lezer>s 
(170 nieu1ue, 170 hernieuwingen van de 300). 
Leuvsn is goed vool' 90 abonnees, Kessel-Zo 
voor, 120, Heve:Plee vao2' 60, fti.1,Ee,Ze vool" 
lOJ r~ijfJ1naa.Z i/. De. over>1;ge Ze,u1r-i (56) gijn 
ve~•epz,eid o,veff., hiN1l net 1tZ@mse ZaniJ an 
ze,Z'fi!J tot in Nedér·l.and en Oo:stern>i:/1<.' t:oe, 
In f1•w1ken uit{jed=kt braaht di1; samen m,•t 
de Zossa verkoop !l3. 000 frànlcop, =a,•van 
reeds 32. 000 fvmik ;,;eer• dti de UP uit; t:8 
(drukk8Pskos.ell, rek1.ame, huur). lJ kunt 
dus zelf uitr.ekenen l10et1ee'/. 1<m op onze 
bankPekcn.ing hebben ( antwo1•d: ,Ü. 000 
f Pank). Dr, begro;ting vo,n, dit jaar wrtl 
e.esahal/; op 'J60.. 0'00. Er moe,t i;l,u.a Yio(J. rtdm 
QO. 000 fpqnk oni:rmen'komen. 

~ _belangr·ijkst:e_ praktische kne1:punten 
z1,3n: het r.eZatM;f groot aaut:al n,iet he~ 
11ieul<ldc abonneménten, de dal.ende l.osse 
v,erkoop <m het ge1>ing1J aanta'/. abcnnecs in 
MiiseZe en Wijgmaal. In d1;1; .vePband be 
trew,~1,1 wij ~$ steeds de aft,n.j zende hou~ 
di1.1g v!ln ~~ciat!ie.i,ische z1::/de tien ap:.ii:hte 
van het [)1,,31.epqaJ"d. D,-, 'Open en. J?rog1,ea 
sieve I winà ( de krant De Mor'g~n) die dom• 
~e ~p waait, schijnt Leuven nog niet 
oel•e-z,kt te hebe.en. 
Een tweede Vl'a!J{J d·ie ons bezig hield was 
de vraag of ons gesclwi;J f niet even weinig _ 
z~.~t q'/.s àe veJ?kie~itigspropaganda; te moei 
t'L.J½, te iange ·af>t1.kats, /:a weinig ve1• 
se•n:1,L ~Cl'll;i/;I ,ondëZ11.!)e~p'e!I'' .. t;e IJe~nf!s' beo Ul. 
';!àter,1-ec:/? We m~eten, 1alZesains 'Fzog ve6i 
~e1•en. ,,en r>ege&maUge kr>itiek. ván onze 
Lea6rs kan ons veel he1,pen, diz is ook. 
1:en van 1c bei1D_e'li11gen van de algmenene 
vergad0l'1.ng. Een liichtpwit al1.essins: dP 
zaak Dawo.izrms. (hf!i1: tea:1:ieZbem.>i:ff -in dn 
GJó0enstl"Qat. te tieve,r,lee dal orrt111an'/;e.Z.d 
ll!Oi'l,(l,t) • be ""eP1'~8111era hebbr-m z,~'lf dtJ 
tekst v'!n ons cwtike i Vt'll'mnninermM . :i . 
vdevupr,,a~_C,,niiá:t> heel het ·pel'sóJ1~ei 'l,i~:n:!i- 
en W<I VL'T-UCl' nog dà.t d d . • 

onde1•nomen Jieef't O " "-l'ekteup stappt111 
1,at;en Vel'vo'lg-cn m onsh ,9_ar_eeht'6lijk te 

, maav i3 1.s op z~jn stm> pen moeten te1~gkeivm omdat h . . . - ... 
dot:JndrJ juvidische . ?.,1 11.1,et vol- 
ha.d. Da vakbonde.~ ::~d OIU:Ülr B'l."jr,. voaeou 
U • h bb 1 1-J(len izis ve-mioo:i,d n e en ie,t ;J,fqa11sc11•iJn7.•f,;jk '/.i d ·k • 
de pt•t.>po.(landa. voor d . . e vu met; 
lJUs toch fots bate'f' d 00:?ale V6!l•kie1i1i>lfl1ln. 
de MklamnbZaadjea d .a.n e propaganda e,1 
de bus kzo-ijgt;? ia U ten OVel"Vloada in 



EEN EERllJKE 8EGROllNG OF EEN BEGROTING MET KARBON 1PAPIER 
ZOail.-s op dé :voo--rpagina gesohef'st, 
kólil je al-s burger ia konta•kt met 
het gemeentelijk beleid langs kon 
kJëete zakèn em. 

~ p,e:J:,i;tiekers z1:1Ji:l.en je ~il.!l!es 
n wat Jie vraa~r( "wees g:èr1:1-st 

a omt in ê.x;de") : Maar eisen en 
tieloven is gemakkelijk , uheinde- 
lijk m n . 
En1, .ze .ti v:el'- 
ders s- lie 
ste'k 

van het f" iële 
id &s de 'jk- 
:t is. een, 
te &enkt , - 
t §ecar en )J'.an wat 
'tgèven 

t' dit 
- e r- 
n- b'e 
i z 
ij it 

ne-er een èVen- 
• · • er, .ran 

hl een 6eg~oting zit.ten 2 grete 
· - · · - wone begrotin~ en 

Ln steR ~e11lli:e 
etl:'i en ku-r-men be- 
( b inge.Fl , ep- 
erh llI'ingen a- 

e. neon - ) e- 
d 
g 

. ' . ' 

) . 
.- 
n 

. r· 
t ts- 

o~ing wordt gus jaarLijks 
lcl en is b , een ge- 
mag niet meer 1:11.~gaven doen 
in tenzij na wijzi- 

g'l.Ilg goe · de gemeente- 
r,aad en.. èrbeid 

INKOMSTEN • 1 

E~j enze n de - 
: • 7•8 . d'e .1:ng 

e,:1 t! • ae 1Bgt;edi' ziJn, 
koms . Deze bepalen natuur- 

1.J de omvang van de taa,rt . 

E>e -stad veJ:'Wa., . ·. - · • een g-peie 
Jy · · _ , tv,a•~g-s\J:le-y:i. 
~~ ' .riv:à'n 
kemt ui °"'""""""'=;-==== Het 
tret.;:i1e r 
tet jaa ar 
liet pre 
~~n4sen ng- 
S"t;en da • • de 
ó~tiena eid voer v. oor- 
c;le1ijl< en 'het bepe.1,kt natuu.11lijk de 

- e 
,a, »e,- 
d 

gre er. ·~ jaar meer an 60 mil- 
j0en a.f 4,1, % der • - gstefi . In 
ahs0~ute cijfers ijging van 
mee:r da,h 60, mil! j . 1,0,. En 
da,t grijjpt de bu 'tuurl.ijk 
re0hts·treekS naa a,rt (ief de 
p0rtefeui1ie) . Het betekent 
6 • .4'40 fr__per inwo •f 850 'fr, meer 
dan in 78 en all fr meer dan 
.:i../a "7,"7, • . 
Dez~ toename •komt b.:i.jna uitsil.ui 
teru:I uit het gemeenteaandeèi (b%) 
in de per.senenbelastingen (+ 60 
miljoen), We zullen è.us blijkbaar 
J.n 79 me,tr ~Jjn a'i.Len meeili' v:eili'die 
nem dan Vili'Oeger ! 
Terwijl de eigenlijke gemeentebe 
lastingen stabiel b:lijv:en ( H0 mil 
jeen) zijn er hier en daar :n'Btuur 
U.j~ versc-h1:1ivinge1'1 . 

Onze nijverheid staat er blijkba.9r 
niet geed voor want de stad ver 
wacht uit de ~lasting OP driJf 
kra·cht 2, 5 md,l jeen min'dgr inlcom 
•sten . •Ji)e pa·r)i:e_ermeë'a're rs\1lae±en 
dan W:!ê!er weel.d'i¾ri,g. , . 2 mi il joë):l 
meer tet zo t n 25 m.ilJoen : We v-ra 
gen ons hier, samen met de eppó 
sitie, w.el af waair de positieve 
maat,regelel'I veer de pa,rReerprobl!e 
m.en )i!;J,.i;jven . 

Eigenaars van onroerende goederen 
zijn oek voor een stads"ëestuur 
prec~.es j1eilige koeien . De bel'as~ 
tip.gen op· het 'pa:tr iinoni:i.'1111! , zeaJ:_'3' 
dat heet., b!'engen alles bijeen 20 
miljoen op. · 
Zo schrijft men Eeeds enkele jaren 
l, 5 m'il joen in &!:! beg,reting als te 
verwacht.en- be~"<!,s,tin~. ~P, l:!et gei:,1c:ek 
aan parkeerruimte (bl.J ~et oprich 
ten van een nieuw gebouw) , terwijl 
uit de rekening 77 slechts een èf 
fektiev:e ontvangst blijkt van 
150" 0'00 fr , Aan de h1:1ià.ige ta,rief 
gerekehd zijn d'a-t twee pa·rkeer 
plaatsen . Wie zeu dat geloven? 
Ook de belasting op onafgewerkte 
of in staat van verval gelaten ge 
bouwen zal men niet met cal te gt'o 
tè i ~verc ga-a,n ,baepa ss en . 100 . 00© 
fr is a.l!J.es wat men erya,n verwac;:n_t. 

De iemen (onroerehde voorhef- 
fi 'jven onverandeid op l&oo. 
Di ,t 3 wiljoeR are.er op ,. 
El') dj:es t:ens•J:dtt'e zijn gdE1à 
vo .000 f~, altna~s in de 
begr- 1. g. Waht in de rekening 77 
v· e juist geteld 23.589 f;r. 

t daare vooz ziji:i· hon-q n:Lét 
f ! 

Na qet bakken ,.ran de t.àa.1,t wordt 
cleze . .dan in ,9 st•ul<ken' ~e-aneê:len, 
het een al wat groter dan het an 
dere, vol.gens de negen hoofdstuk 
ken van de be·groting . 

kil.aar was 1bij het. epstellen van d-e 
:begroting. 
Maar zo is de begroting na-uwelijks 
nqg een be1eidsiristrument te noe 
men, eer.Gler een neersla•(]J v:a-n het be 
leid (,o,f gebrek enaan ) van het veos- 
bije jaar . 
Wie het lijstje investeringen in de 
begroting vergelijkt met de ruim drie 
kwa-rtiep lange epsollUl)d.ng Ma'A Schepen 
Sprac~eeU.s' tijcleit~ de begr,etingsde 
batten, begrijpt ~at onzè Schepen 
van Openbare Werk~n ster~ is in 
het beleven van wat hij allemaal zal 
doen dan in de uitveoring ervan. 
·Enkele :Moo·r,be.eil:den van w:a<IL e.11 ,wei A:n, 
staat , 
aanleg Kortepad , 6 milJe·en 

- verbetering Mecbelseves~, 10 miJ.j. 
- verbetlering G:el:estijnen1aan met 
fiet$Fla'd , 10 miljoen 

- zijstraatje Graer:ivel:dsta:aat (oog 
appel van Schepen Cnops) : 1,5 m. 
openbar~ verlichting en elekt.ri 
fikatie 1 10 mil~oen 
a-an,le.g- stoepen : 2 m·iJ.j'e·en 

- wachthuisjes autebus , 300.000 fr 
Wat er niet instaat is de Invalsweg 
maar de kredieten daarvoor werden 
reeds in de beg.r0ting 78 v,a,stgelegd. 

bl i jv:en s tie'f = 
worden: all:es 

bi a rvoon 5 voor 
ap · iegron~en en 1 
;mi. n ije e;içpe en 
sp, . ~ t monst.e,r•kompil.:e_k:s 
nu komt én -., -weten we echter- 
nog stèe~s niet. 

Acan landbouw d,oet m.en 00k l\l;iet in 
liie1:1ven • -J!cl!1een ;bs e~ é€n. ,mil. .li'äe-á; 
cveo-rzien, veer 'ö~i tengewane sneei· 
ingswe~ken aan ~e Vaart. 

Stedelijk Onderwjjs is in Leuven 
eez:i mage.1, bees,tje . AH.eeh heot 
kuns tond_erwi j s lrr .i j'gt rcui-me aarr 
dacht - voeral het nieuwe konse-rvä 
torium. Maar daa~entegen verschijnt 
nu ook het hoger onderwijs in de be- 

NIE'l'-TOERENBA.~E ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
ALGEMEEN BESTmJR ••.••••....•••.•....••.• 
J.l!l.STtTIE, POL IX.IE, BRA.NDW.F)E~ . 
\IJ;}llJ<'EER, WEGEcN~WA'l'EHLOPEN ,N AAH-T' •••••.•••• 
HJ\:fllDËL NtJVERH.E-ID ..•..•.................. 
l,A . 
0 S,V0LKSONTWIKKE:1.ING EN KUNST,ERE- 
D • "........... • •••••••••••••• ; 
S • 'J00R0©R\5 , ,, . , • , , . 
G E1,0SZOR<3, MJÎL CHEAADN~ ,STEOË- 
B . 

en ' . :IJ;\fl, ' 

in\:! 

ur samen met Justitie, 
,--:-----,,'="~ nemen nu ö1;jna 30% 

b.e<s:'E a'g ( 2 2 , s %, 

Aan Burgemees.t,~r en Sehepenen za:l 
het niet ligijen want ai lcrijgén 
vo . de begrotin 9 zei~s 
m . Maa,r ~e te, e]!ling Yan 
,w en v):'a-agft 81 • .en \!a~ g,e 
s de b~zo~dig' n het per- 
saneel kost ook stee smeer miljee 
nen. We verme1'den tocih ook neg'ns 
de in':fio.r(lla tie',lerwerking ( VLABRHl:) 
dtlie l!l·U al l!3· .mdiil!joen ,gaa,t kosten 
per jaar . 

De grote slokop van verig jaar Ver 
kee:i;:,Wegen,Wa-terlopen is van bijna 
25 % 1:!eru~ge;v;a!l!:ten pa~ 17 %,, 
De daling Ls Q.,a. be w,,ij'ten aan een 
vernieuwing -i-n de beg:roti-Rg onder 
de naam "de eerlijke begroting". 
D.w.12:. dat a1leen bijzondere u,it(jJél 
ven tngea0hrev.en zijn voor werken 
wa,ar,v,a-n het das-s>te,J;' va0,11 uit::voeting 

3 

% - :v:e•.lilcl'eil. !Lng a,bsol1:1:'t.e 
•78 '79 cijfei-s 79 

0,7 1,22 19.929.617 
11, 76 16,21 Lo~. 
10,1 !13, 3.3 22 J.. 2 
24,9 J. 7 2'82·. 7 
l,9;J 0,85 14. · 
0,06 0,06 l.174. 000 

2'4, 23 Z2 ,6 374.40H.307 
8 ,31 ';7, 2.3 l!2i0.0ó6.573 

ló,98 21, 5 35b. l 72 . 000 

greting : de· geplande a>ankoep van 
/:,:imt ~eê,1;,1:_!l?,ui kes,t OhS nu '.litèed1s 
il, 5 mil.j'een aan o--nder'hoU.d ,"-'e-Jl"iWa-rming-, 
enz. zonder dat daar inkomsten uit 
verhuring tegenever staan : 

Fle J.e. ZJ:l!l in tegens:te·!l.1 ing 
met al ten waR •Spi::eeke-e:l.s 
over ul. . · uw e.d. , het meeten stel 
len met een sterk verminderd kre 
diet voeF wedden. 

BiJ Sec,ia!L,e Moei,-zerg merrJi:en .we e:p 
dat de werkingstoelage aan net oc~w 
ieder jaar met 10 mi!l.joen stijgt 
en nu reeds 95 mi'ljoen bedra~gt. 
Hierbij zijn de t,eKo:rten van het 
zd.,ekenh~is nag r-;iàét. inbeg,repen, • 
En dan m'ëê't het e-ns ook ne.g v:a,n het 
nart dat men 2 miljoen over heeft 
voor geboertepremies en adeptietoe- 
1agen , terwijl e.ntwikkelingssamen= 
~er,kinl!I ,en oppouJ:liw.e~k net mee,ten 
stellen met re$pektieVell ij'lt 90. 00:0 
en 400,000 fr. 

vetvolg op blz. 12 
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he,t 111elodie1:1ze van cjr,, muz:i_ek ~voo1' de 1 i-ef 
he'b-1),er,1 maar Q:Ok veer ile 'Leek: ,me'l,odi'.eu2e 
mu~jek is !l,pg,eb:oµ'ld uièt ver,scihill ende toon 
'llärden er is een V&Fsierin~ van <l~ mäl:9- 
dlè fr~~k 'n to,ll ,daal!'o::nèegen. bouwt m'ees Ml 
si~chU op 2 conèà:). 14e hëbben daail!bilj w~ 
'V'lQeden van riteil Yol.tA!Ç-, .),;,ckfón tn;:<~wne, 
llyian, Jallle"S Taylo.r en dive·rse ,u,u.n,~ry 
C-:r,-o-ck~·g1','.Qep<!'n, 

WC-z•al 
ll>pslio;Jl,Pillgttn te )Jl:Onen 
om )'let e·erst • D ~ 1 1111),. 11,. 

er kan 
·1tend 
• T.ich 

u.Îd1 doi/ 
d,en «te ' 

1tS a•an, l\un l'e'S- 
,i,f!,l(.e i,n, me en in, o;~ ht 
gel,,u j.rd,. , en e1ma~ ,u,1,t ~·~ t 
.;iie,1, ,go,ed ziij,fi, a1:on~\te __ 111u_~re~ 

, .. 
11111111
,_ '!JI .. · él-e 1<.o·smo11... pri!,n&t -V·e1sd~ 1n 

,,, 

~liEI ER 11/JQ LEURll!ilE CUIOEPEI .il!IJllil ? 

e 
>t.èn 

lt! slag 11:an Veridin 
V•e1rd,i:rfi - • : 2 à 3 
dp'a I!" s.,et , v"i,a w,~·a 
à<îk enk11 ·ncl\j,e,s op- 
genoroen t h~ppi,g 
- '1/. - op- 

e·en• n•ieu 
: wc.i:d op 

1 Le avo'l!'d 
,u,e muz,i- 

1kan-b eil-d'en gu11.-i,s ei:, :bo,llen ~n l!e,l!'l!e 
ip a gt-C>epèn ~liuh ~«ent irmet1el"s,, ~r,is 
De, B~u~me, .lol'ia·n v,er,g,,i,nncnO, ., 

. 

. 1 
·e jäait 11r 
en-1,.eer •~&,ren nie;t ver- 

, .,t.1.eed!. Er- moch,t a,i 1.-ee,n nog 
l l,ng ~•~ent zijn. ~l ,biJ 

, . . nQg ei ~nk aan' zijn C:eks t-en 
a~,t ach:aa:n •. en d,ice °'l> ll'e t ~ 
eet te "ren , 1 ..• . , V · u ' ge,n a s ,ztjJ,n mu- 

, 8', -la'llmae po,p.H,llcmament weer . tg.e 111!3k'ét;. 

tle,t k v,ok.odi ~ Lepaazd , 



' .. ~1.,elke ,dag haal ift mijn stentpel ! 
harop, elke dag naar den .dep! 
LJUVENSE •WANTOESTANDEN 

Elke dag op een andoY uur schuiven doppers 
aan om een stempel te ~rijgen. Vernederend, 
zinloos I Je moet in de rij gestaan hebben 
0111 te beseffen wat het betekent. Een hoog 
neilerlands ambtenaar uit de sociale sektor 
spreekt in verband met de belg~sche stem 
pe1kontrole over middeleeuwse toestanden. 
De werkloosheidsreglementeYing is nochtans 
na de tweede wereldoorlog uitgewerkt. 
In Leuven wordt er nog een schepj,e bovenop 
gedaan. Verboden en geboden op een rij. 

or je een ,stem 
he1t wachtlokaal.. 
buicen waehten 
Ben je even 

mpel meer en 
spel van minu 

mag je nog wachten tot de 
· kel,e 1,1eken moe.ten 

kinde - s b de stoep blij ven 
emp e beiist en de 
en gaan. Nog even 

uitkafferen? BYullen dat er geen 
s~empels maer gegeven worden vooralleer het 
stll is! 'Meester, mag ik naar hec WC gaan?' 
'We villen nog niemand veroordelen, ~ar deze 
feiten openbaren reeds de wansmakel1Jke 
toestand in het leuvens doplokaal. liet kan 
beter ; doppers uit randgemeenten kunnen 
dit getuigen. Daar zijn niet zoveel doppers 
Akkootod, 13!3ar dit mag geen reden zijn om 
iemand af te snauwen. iedereen heeft recht 
op d~p in nor-male en menselijke omstandig- 

. . . . : , ... 
• • . • t 

heden, Het d'óppèr·skomit:ee z·al de·ze situatie 
vet:der onderzoek.en, er voldoende Tuchtbaar 
heid aan geven en op ko,c,te t:ermiJjn. tra~~ten 
het ~tempc~en te verbeteren. Zal dlt 11Jst 
je nog aandikken? Wat gezegd over lokalen 7 
Wat ligt er nog op de lever van veel doppar s 
en wet7kloz-en ? Waa-rom elke dag een ander. uur 
Heeft het dagelijks gp en af lopen wel zin q 

Voor een menselijke sisteem. 

De stempelplicht is in onze omringen~~ lan 
den reeds vezdvenen : in Neder,land b'!JVOo_r 
beeld al dertig jaar. Ons sisteem is erop 
gericht de dopper~ te verhinderen om te 
werken. ·Elke werk-loze zou een verwoed zwal't 
wêrker en pt7ofit.èur ,zijn:-Laat ze daarom 
elkaar elke dag ~ar d b'ekij'k~n- 
Of er werk rklooshe1d zo 
hoog op.Loo' vergeten •. ~er- 
soonlijke ê vo e l èns Zl.Jn 
van weinig li,.derce doppen ~.eef t tijd 
z·at. bic is ec h - en om Lemand elke 
dar, te veen s op en .af te 
laten lopen e·streden 
word en. pa , l's zoe= 

makke- .. 
s.r ~ua-- 

t 
k·- 

aar e Hoso-fie 
van d'e on sti- 
muter·en een 
bijverä gee_n 
stempel . elke 
weeJ<, aa s trr'er en , 
Van je c bij- 
verdien o laat: de 
overheid opdat werk- 
iozen iet n teken dat 
het menselijker kan. 
Iie strijd voor ing van 'de• 
s-t:®1pelplicht i ale ,strijd,. 
Wantoestanden a respeJc.t af- 
dwingen waarop eike dogper nu al recht 
heeft, is een onmid<iellijk akr i.epunr , 

D0.P!'E~SKOMITl:b LftTVEN 

"in die l1<;fJW1, toen cle a,;,,i,•,w r,:i1n' »: . 
t.anä lag en d11 pau« 1:,.,, Me:,;i<:o onder :ii.1"1 
aC/lnbl'er,o nam Marcel Va11 Laeshem op • ·J - 
keZi,'fJ,,JJ.,,' bi,ieenkomat va,i de k•rist,e>1e11 van 
,J.a i1I». 81,scnpar•nc:hi-, het woor•d .,,, i:cl dat 
hij die o~htend dl"CeVi{J rJaa opgeataurr en 
zirh in zi;jrr knffie veraiikt had toen hij 
de r.i.iding vernam dat dohanne« i'ai,Z•,11 i/001• 
de oersanelde zuid-amerikaaneo apaet ele» 
wa uitgevar,m 1,eg,m paUciek (IPl!nragoerde 
pr'iestera. 

Toer: eeond ren man uit hat v ,!k re-h«, 
nam het :.JO~md P'! aPi milt :uide aum dat de 
111=r'JzJJid ttiet bij de o-iderpaet.oar lag, m.:ar 
bi,i de paus himttelf e11 aut _hij h:t v0<1• 
z-i:i" part orduldboa» "Jond c1a1 ai, k11 pvu.u: 
u,

0 

een katot ieke gemee>:sc>hap u•1 har» 1,1, 1•,f 
gebr<lC1:: • 
Naà/t:: hij :w (1r.a1<J'OYP>I ha-i , ?~'1(1 hiJ 
dead heP>I, Fr. ~)""P. [Ji'l!! vm•1Pf' '1/P.~ 
krmdi;,inp :·: 1 hr;c uoord Gods. 11 

'->'J~- 
,,,. Vm•- 

;)V 
,r:4':,-e-W M 
ilJ Mll"rr 

! (f'I -.-1166Allll' 
ltotv, Tl', ~ 

te•: bede11kin9 er. een vraag ái;j dit _fai.t- 
d :.;)era. lJe bede>zki>1r, : het kan a l.eoh es toe 
gp.fuich c toorden dat- de 1>1-iJe meningauitin(I 
en de inapraak langzaamaan inaang v,i>uien i>: 
de kerk, Weliû:,ht ia hét: kerkrrebouJJ in deze 
mca~aahappi;j nog een van de Zaatote ei tand 
jea :.ia.ai• 4.?n iema11d hei: voo1• het acpga" 
heeft én de a>;dei"e>1 n-iQe-,ten l~is teren ~" 
(IPmor•aamen. lfope ltJk Zaten de meer progres, 
eieve gelo,Ji(?en airh ook wat mee» ho,•,,,1. 
Te>1swtt" de vvaag : heeft: de ma,; VQldoe'1de 
VU'1 de rm.a gevolgd om dit te laten geld1m 
alo "Je-r-:1< l7.ing van zijn zoruiagapliuJi: ? 
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IET PROVINCIIIAl IIMEIN 

Wie óp zoek trekt naar in~~rmatie ~ver 
een Provinciaal 0omein,kriJgt de wind 
voornamelijk van voren.Wat uitsluitend 
onder de bevoegdheid van de gemeent~n 
valt,paar mag je nu en dan eens ee~ 
glimp van opvangen.Maar de Provincie 
dat ligt een stuk verder,je kan niet 
zomaar alle bureaus in Brussel gaan. 
platlopen,het is ollemaal niet zo zoi;ine 
klaar welke politici de beslfssingen 
genomen hebben voor dit of dat,en ze 
houden zich l~efst zo lang mogelijk op 
de vlákte,ook als dat t i jd ens een s·t•renr1e 
wd.n_ter een ijs,.,lakte is. 

l 

1 
1 

i 
natuurlijke selektie 

De vijvers van het voo'l'fl!a1.ige Leópo1.ds 
park waren varnif !januari toegevroren 
~ dik besneeuwd. ZeLfs de .urote vijver 
(meer dan IO hektare) zat · · 
WÏinter komen dijizende •r 

.ge.strekte vL 
· •, s t·rek . en 

s eeli 
~och-t;en ien 
een J,?·1. e meeuwe aar 
in ee)I o k wat:er ts 
eetbaar» en. De e 
ingedDmm bevroren.~ernal;ld die 

1 
1 

1,J-ap}rt;t'e gaten in het ijs t'Ei mäkmi met 
een afge~QC!gde boomstam weeg van een 
pa:rkwaclitér de volgende wijsheid t'e 
ho:ren/"Gij moogt ueen gaten. maken want 
andevs doen andere mensen dat ook!" 
''wie moet het dan doen?" "De par~hter" 

"1'ie doen het niet. "Het dovemansgesprek 
eindigde hiermee dat die beesten we'/. 
eten v,inden.Inde supermarkt stonden de 
eenden de volgende dag dan ook aan te 
schuiven met volä« boodschapp:entassf}n. !la 
een week be 1.Z en enke L13 ólll'll)Oneiide.n dPc 
dienbesche'llfTling(M. D.A,};,. ). De divel<,- 
teu:r van het Domein wort:li van diverse 
2(,jden teb<1fonisch om uv'tteg ,,;er-zocht. 
Ujn ekakijUO: I14e v,og,e'ls 2rijn niet v.ns 
eig.en{iom". Vagel<s wo11den dus w'it/.. door de 
wet beeçhermd maar dat houdt wike'l. in 
dat men er het grootote dee/.. v!lh h~t 
jaar niet op achiet. 
Uitei,ndeU.jk wordb e'1' toch mate gestJ'Oo•id 
Zanga de kanten en gat'en gekapt.'A1.8 de 
zaak dan nog aan bod komt 1:ii,j BiiT-Brab. 
en het Niew,,sb/..ad komen ook de d1111JOnen 
den massaiiZ J)OedseLafvaZ atrooien. 

tn 1970 werd het Lèopoldpark (22ha) aan 
gekocht en in 1971 het Vijverpark(?ha). 
Daarnaast lag het Van H~melrijckcentrum 
van de Boerenbond (7, Sha)dat uiteindelijk 
ook werd aangekocht.0.e totale wateropper 
vlakte bedraagt 12ha. 
Leopold- en Vijverpark werden tussen de 
2W0 aangelegd via Prive-initiatief . 
Voordien heette d~ hele streek de 
"rotte wei": p,aadj es, bèken, moerassen, het 
ove rb l.Lj f se l' van het grotce moeras Lo-ven 
Tot voor enkele jaren b e'st.cnd nog het 
laatste stukje h~ervan:"het poeleke" 
ac,hete,r het voètbal te•r,rei!n in het 
Bru,ineveld. 

wa,t valt er, d,e laats~e 'jar:en te merken 
van het Provfnciaal-domein-in-wor<! ing? 
-een stel11parkw-achters0o.l.v. een'id i.r ek-' 

teur" kuiert t:ond en. niemand weet wat 
ze u Lt voez en , 

-massa's bomen zijn uitgediend of gekort 
wiekt,zowel in de parken als in het 
stuk van S0ha ten oos·te11 van de Hols 
beekses reenweg, 

-aan een ~ancal ingàngen verschijnen 
bo·rdjes"verboden ' ' ", "eerste fase 
van de werf in u · g", "de pcov in- 
c ie is niet aan voor eventu- 
ele ongeva,1l'en reden van 
h,et domein''of' rboden'", 

-af en toe w, d·eskundig 
agges,Lo.ll.en ad en even 
éles'kunél ig w · oor 
geweten,voll 

-hoopkes zand komen en gaan 1 angsheen de 
v,ijvers (,hoopke=ver,schil lende tonnen) 

-het .gras wordt gemaaid 
+aangez i en de gt'ot.e. viJve,r in het Leopold 
P~:k er 1,n ,ge.en élecennia zo rustig heeft 
bLJgelegen als de laatst~ jaren,is het 
een waar vogelrese-rvaat geworden, 
-de speeltuin van het vijverpark heeft 
in een hele tij~ geen vert meer gezien, 

-zwanen en andere verliefde koppels vrijen 
er naar hartelust maa~ alleen de zwanen 
maken nesten. 

1 ' 

t 1, 

r 

de plannen zien het 
daglicht 

1, 

Voor het opmaken van een struktuurplan 
voor h·et: Rliovinciaal Domein werd beroep 
gedaan op de S.V.STAB0 die in samen 
werking met de "·z,w. MEN.SEN RUIMTE 
eind oktober 1·972 een voorlopig p Lan naar 
voren b r ache., Hun uill.gangs·punt :,liet Domein· 
is ~en ·siradsgewes·t-park met to(\gev.oe·gde 
reg1enale f.unkties. 
Bij cle planning werd 6. a. een beroep 
gedaan op een behoefteraming aan spor,t 
infrastruktµur ~olgens de normen van een 
vijfjarenptan van he.t Ministerie van Ned. 
Kult uur ,dat dateert van !97I. Wij vragen 
ons af of het huidige domein nogvsteeds 
wordt aangelegd op basis van die raming: 
het vermelde tekort aan zwembaden en 
sportkompleksen is reeds voor een groot 
gedeelte weggewerlt-t tijdens de Laat s't.e 
10 jaar, 
Men konstáteert in de plannen dac zonder ----- 

ingrijp·ende vel'.'anderingen onseveere 6500 
bezoek.ers kunnen opgevangen worden 

ing · bei er1ngen ongeveer 6500 
oeh pgev-i:i~gen worden. De 

aagziJde, zoo ,,s d11,t ae- noe 1•. ■
wet moge' i~·k,e pu&U,.ek .dus " 
oe111 de 'ha~d van itl •het bu·di- 
u,i.te e.r,va,n,ngen. Zo ko111t men 
1250 teen streefciJfer van 

. rs. ll.ebas,is,stcll' 
-, r,u,1mteH:ike gebondenheid mgen : 
ving aan de omge- 

-- tê ruimtebeboevende funkt' 
gewee~d 1es dienen 

- een etgen voetgangers- en 
systeem fietsers- 
- landschappeli ·km . 
maximaal behoud!n (erkwaardige s~ukken 
we er toch maa onde11tussen hebben 
veld bijgekreg:neen verkaveld Vlierbeek- 
- bezoek ,n.v.d.r.) 

e11s spreiden mein. over heel het do- 



jen n11? 
Scrukcuurplanne1t zijn tU" om herzien te wor- 
en, Heelwat. van de p•aJ"ekt d" ~~ en ie noar 
~~en werd~n gebracht door S'l'ABO in 1972 
s1Jn op het og~nblik van de kaart geveegd. 
Het gedee-1 te ' n de !lol sbeekse 
steenweg word et r t 1 1 h •. us ge oten. 
n• et Vl.J'Ver ini-golfterrein 

aangelegd en ark l om essen te geven aan 
d v·. . ren , net echt. Eén 
er lJvers i om de jeugd te 
la•te~ hengele n met elektrische 
boo t jies , ë'cl'it 

De grote vijv~et van het l.eopolds'park wordt 
weer een roeiv.ijv,er, daarvoor verdwijnen 
de ~ dijken. ·, ts komen aanleg- 
st,ei.ger plossing wordt ge- 
vonden ·.ngslijn die over 
het pa r p de eilandjes, 
te'rras·s ere v-isvij,ver 
wo,rd•t op fcunktie, herlMleld. 
Er•1angs k s ", e'en kaffee 
dus. Lang omt er een k'1eine 
parking, e elrij,ckcentrum 
wo,rden spo oo r uiteenlopend gebruik 
aangelegd. h·et stort tussen dat park 
en de mole n nog een voetbal- en 
een rugb . 
Het !tee inr voor een gedeelte. 
Een nieu g dit jaar doorgetrok- 
ken naar -: d, om later t.e worden 
verlengd naar d lesteenweg. Dat wordt 
dan een verhard, day; en nacht toegankelijk 
fietspad, wat ongeveer overeen komt met een 
voorstel van de Leuvense fietspadenwerkgroep. 
Het gedeelte tussen het Leopoldspark en de 
Eén meilaan-'Broekstr.aat ligt nog niet zo dui- 
delijk: vast n parking van 1200 wa- 
gens, en de ieve gebouwen van het 
domein. enhal er komt, komt 
ze da estaan er nog plan- 
nen v ucbt-z,wembad, a~ dan 
niet avon,tuurli:,jll, " spee'l- 

aar' èl'i!' din'gen llg- 

J evene · nllal 
Reeds jaren wordt er.aan gedac.ht een ~port 
en een evenementenhal te real~zeren in l.eu 
van met over-dëkce sport-terreinen, kafecaria, 
en ruimte ome · ijkse handelsbeurs 
in septembet' t ren, die tot nogtoe 
in de Arco· De BSP wou de zaak 
ï•n de vroe op, de plaats van 
het huidig kapucijnenvoer) zet- 
ten. La t e dar e vanuit <':VF- 
hoek inciaal domein 

.. , id Vans ina 
, vas,t waar 

t is de ge 
.en de ,pt.Or 

vi:nci · p•Lan'ting in 
hun dom · g . Maar nJ:e,ts 
staa,t d 
Onde!ltu ., sbegr.o,ting voor '79 
een tabel vers-c-henen met de te verwachten 
we,rken in de fäe.koms·t. Bij 'volksontwikkeling 
is voor 1980 47 miljoen voorzien, in BI 40 
miljoen, en is 82 100 miljoen. Zo'n grote 
so-en kunnen bijna a I'l een voor de evenemen 
tenhal bedoeld zijn. 
Ook in de herwerkte richtdoelen van het ste 
delijk struktuurplan (september '78, maar 
nu pas gedrukt)~ wordt op pagina 39 geda~bt 
aan 'een multitunktionele evenementenhal . 
Een ptannetje toont een ev~ntu·ele inp~an 
ting langs de één~meilaan 1n het provru 
cia•al domein. 

Op dit o,g:enblik; liggen in Kessel-Lo een aan 
tal 11\00îte,, maar vooral rustige ps rken die 
voornamelijk door wandelaars en kinderen met 
zin voor avontuur opgezocht worden. Sinds het 
gebied van de provincie is, wordt het onder 
houden, en is a1le gevaar voor privaat kom 
mercieel misb'ruik uitgesloten. Allemaal pri 
ma dus, natuurgebieden die voor iedereen toe 
gankelijk zijn, een klein paradijs voor wie 
de mç,eite· n·eemt zijn of haar benen te strek 
ken. 

Als de plannen, zoals ze totnogtoe te over 
z.ien zijn, ui t.gevoe rd worden, krijgen we een 
domein dà.t -op al.Te mogelijke manieren 1110et 
aa1;1zetten tot geforceerde rekreatie : sport 
en spet, zonnebad'en en met mot,orbootjes spe 
len, Het ½omt er dus op neer dat het ilo 
niein -H, Hfo huidige vorm ni,et ontspannend 
sou zijn, omdat ei; oetrekkel'ijk '!einig mensen 
in ropd l'op,en, en dat het wel ontspannend 
zou w9rd-en door het aanleggen van al ter- 
lei spullen die moeten betaald worden, en 
waa~ het publiek om een of andere ~eden 
wel naartoe wil. Waarvoor dan weer reusach 
tige parkings aangelegd moeten worden, om 
ontspannen te kunnen parkeren. Men denkt 
er geen ogenblik aan dat het domein op dit 
ogenblik alleen de Olll"Onenden aanlokt om 
dat alleen zij het bestaan en de toegan 
kelijkheid ervan kennen. Nochtans komen 
de wandelaars die er eens - om eens rond 
te neuzen - geweest zijn, steeds terug, 
en je hoort steeds hetzelfde: "we wisten 
niet dat het hier zo mooi is." Met andere 
woorden, he-t domein is op de ccr s te plaats 
onbekend, en hoeft niet rekreatief gemaakt 
te vorden , 1<ant dat is het. 
Heeft men b-ij het m9ken van al deze plan 
nen r eRen ing gehouden met de mening v an 
de omwonenden (aie voortaan zullen moeten 
betalen yoor, een wandeling in hun eigen om 
gèv-ing), de .gemeen.teraad' van g,root leuven, 
de bestàa1;,'d0e studies over fáun'a en fiora, 
de land.bouwers,, de eenden, de stoeiende 
dijlepaarden i'll de vijvers 7 Alle plannen 
worden gebrouwd door arcb.i.tekten en de be 
stendige ile.putatie val) 8rabnnt, en vóór 

· alles af is hebben de omwonenden en de toe 
komstige ~ehruikers er geen flau'! idee 
van boe alles eruit zal zien als het 'af' 
is. 
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BE'STI VRIENDE!< BERICHTGEVERS 

Als stadskrant hebben we te kampen met kon 
kurrentie van alle kanten: regionale pers 
io de dagbladen, reg;Lonale artikels in de 
Leuvense advertentiebladen, , , • al die b l a 
den hebbco hot voordeel regelmatiger te 
ver scha jncn dan iedere maand en op ,die ma 
nier uo-to-ilate.-iTJfo,rmat t c te kunnen bren 
.geu , 0il dan r enigszins tege11 op to i:_ornen 
brengen '"e graa,i~ od:ginelc ar t Lke Ls i.n een 
perso.ónlijke, bd11i9ele stijl. ,re mag dus 
niet van ons v.en:wachtcn dat we s cenc Ll cck- 
s t en opnemen die naa r jan en al lcman opge- 
s ruurd woYden. En als die s,tencil-tekstcn 
dan toch belaneri1ke en or i.eine Le i.nfrorma- 
c i e bevatten, hebben we hè'laas nie.t de cijd 
(naast al dîe andere artikels) om die. s r en - 
ci~~ekS<t pe r sk Laar te r.1ake~! v'ia schrappen, 
stiJlaanpassing (meestal ziJn dac kurkdróée, 
zakelijke teksten). Begrijp ons niet ver 
kee.rd, we publiceren met veel genoegen een 
teksc ronè een Leuvens probleem. Maar we 
hebben gcaaE dat je daar zelf een aange 
naam leesbaar artikeltje van b rouwr . l~e 
hopen dac je ons begrijpt en we zijn be 
nieuwd naar jullie s chr i j ver-s t e Lant . 

Hee Dij Icpon rd . 

HET AVONTUURLIJK 
SPEELPLEIN 

'" Vvoegev, t!;)en ili. ,for:<g Wás, of alleszins 
;jonger, lqg era t:,s,sen het 11oetbalvold, 
to.en nog r 'i:len, ëclairo ', 11h het leopoZdo 
park een prachtig ayon.tuu:rUj'k specZter 
r-eën: 'net poe 1:eke 1• 
Een stukje moe1•as met àiohte begroeinf!, 
emal i e paadjes, heuveit,fas sn een beek, 
kikvorsen en tlUW'B lamanders. 
We mochten dqqr niet gaan speLan, dus ws 
het daar eens zo tof. 
De eerste 1.1er•ar,dering die het provinciaal 
domein met. ·~j.ch meebracht, oos het dichten 
en het O!Jhopen van het terl'ein. /.laar daar 
door' ontstond WeeP ee,i nieuw gebied, wel 
niet zo interessant ais r.,at l?J• ond,ar lag, 
maar alleszins een ueweldig 'croso~kocr' 
1100.r 'cross{'ietskes' en derg,eZi.fke. 

Na elke rf!genbui ontstond11n tussen de stor.4i 
heuve,~s ~1.i,w poe'le~e/J en na 2 jaar was èi> 
een n~euw natuUl'geb~ed ontstaan. 
Op dtt 8<Peelterrein mochten W8 ooR niet 
}<omen ma1;r.r r:<1:1 waren (je pa,rkwacht81'18 de upeZ, 
ó.11,ekers ,: ' Awe·Z l!leneke, wa kom de eid h!li'èr 
doen, qd$ is hier van de provinse a11nnè, 
ik kom toc'/i 001<. niet in t1wen }iof sp11ten ! '' 
KiniierZij'f<. onscht.Zdig, to(iin nog, dacht ik 
dat ik toch ook van de 'provinse ' was· maar . , 
;;a ••••.•. 
Toen de e~ste boomke b11gonne te groeien 
werd het ,waarschijnlijk teveel natuu:r en 
i·s men er met den buUdoaer doorgegaan: 
hoe 1ûakker" hoe beter. 
~ ben ik b~~ieUIJd hoeve11Z dat geplande 
avont:uur2~Jk speelterrein' aal, gaan kos 

ten; '30niier tt.iijfeZ aal daar een Zand 
achapsarchitekt en een speeZtuigfabrikant 
proberen (Je,ld mee te 11erd!IÏ11nen, met de, 
aanleg ~an een speel:teurein dat in de verste 
verte n~et zai kunn11n w11dijveren met het 
poel:eke van ?.lelee,v. 
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·--erven ap zijn leurens 

. . 

Il 

~ 
~,oalUg krsgen IJe deae maand 3 bijdrqgen 
~~ ov,r t, grtlep.en die een wp.onerf t;raa~- 
t.rl te NqLiseren. Drie benaderingswijaen die 
!Uiûn aicm hóe het kan en hoe het niet moet. 
In de MussenèµuN: !'ijkt luit er op dat een 
wr,onerf een aoethoudertje ia voor het uit 
b'l.ijflen VIZ!I iJ:im grondige aanpak van soaia Ze 
s'tadsvernie1<wï:ng;î.n..het H.Hqrt te 'Hevedee 
is een disfalssie aan de 11anu tussen st:raat 
b111J)On.ers over de voor-.en na.de Zen van ?J:e-t: 
Wli)onerF 1m in, het Bi>uinevèZd te Kease Z-'to 
pakken de CVP-jongeren uit met een dreun 
van een CVP-;,;lponerf misk.Z.eun. 
En de stadaäi·enst r.eageert (nag;/,nie't. Maar 
voor ae reagersen, · aangeraden even 
bij Mech an kijken ho,e ae 
er gelèo ,m 'Werkgroep 

binnen de stadsdiensten op ~e 
daar aanp~~kll~ (zie 
kflt'oep die ine~ai 
oner_fkrant,.J,iecheZen) 

· c:mvr-~g. 

stemmen werven met 
~ wo.ene.rven . 

, d d ,6 be aan- 
1 VP i j een om te 

isv.estingsbe 
aandacht; gaat 

ide_e. In een eerste stadium 
e1le1;ken to,t tW;.ee pvo j ek ten: 
en Bvu'tneveléi. 

Twee te cchuur t j e 
Bruil,n b e:en bon- 
gige omsc hr i.j vd.ng , vier re- 
gels over de 11egle1t1enteri,ng en een uitno 
diging aan i!-e s,traat·bewoners 0111, zj:ch. 110,,i,r 
o'f tegen uit te spr:-eken. Het is de bedoe 
ling m~t alle geïnteresseerden-dit idee 
v,;,ri!e,l." uit ':'te: werkèn. 

Mhoewe.l u-i t de te_k,st oiet dui,i!"dij:k. çiijtk.<t 
wat een wooá,rf nu eigen:tij k Ls , lijkt het 
initiatief <>I!, het eerste gezicht en,ige 
aandachc waard. Vool.'a~ ook omdat de GVP· 
':jonger,en zich kanten tegen p·tei.ti.g1'euze 
woonerf-projekten. "We zijn van oordee1, 
zo s.chr.ijven ze1dat in een eer.ste fase 
zoveel mogeUjk ,wij'ken ais woonerf moetten 
uitgerust worden op een zo eenvoudig mo 
'gel ijlte ffl.\ln-i;er zo'clát bud,;ecargumenten niet 
kunnen worden ui tgespeel-él. r, Een rei!en'èr,ing 
dus vaar ook wij goed kunnen inkomen. 
~ocrJ1~at11s I waact,om i,era,en p-t,ec i,e,s 'cle•z e twe.e 
wijken uitgekozen? Is het toeval dat de 
keuze val c op de zogenaamd 'b.etere' wijken 
ïl'ie d•at1 bove.nditen noi:, in boge mate v.er 
keersam zijn. (en. waar t:oevallig ook de 
voorzitter en enkele kollega-jong CVP-ers 
wonen~ • En <ill s á'e eVP-don.ge,i;et1 schl:l'ij ven 
"w'e doen ons best om uw woonerf te l a can 
Tealiseren'' ,wordt het al te no~tig,alsof 
,het zou gaan om een 1800!/tt pte'fa"br-ik<1.tit\ 
straat die,mits de goedl<"euring van de 
oude CVP-garéle op het sr:adhuis, thuis be 
s,teLd kan wo!id:en. i\,l sof woonervren géd,topt 
dienen te worden. Er zijn in het leuvensc 
tif<Jlta~len wijken waar bewoners snakken 
naar, 1/ee f 11u,i111t1e él! met vee I meer r,eclil!. 
Bovendien zijn groepen 1n ver sch] 11 ende 
wijken i,eeds lang aan heli: ij ver en om hun 
s·t,uat 'l·eeflfaarde•r te l'n1lk'en. Zou he•E dan 
niet logischer z Lj n hier eerst aarrda<rhl 
aan te besteden? 
W-e loi,ijjge.n hoedanook ,de î,ndru•k d1n d,it 
initiatief door enge par-tijb~langen is 
ingeRev~n. Qill~keur en opdringeriiheiû 

evenals het niet Tekenin·g houden met 
best·aando ,whkv.e:e_nigLngen,doen on~ ver 
moedefi dot het h~er l\\eef gaat om nemen 
dan-geven. Woonerven zijn nu eenmoal in 
d,e mpd'è. Ee'n prachtig, zo.ethoud,ertj e 
ó.verigens om de 'landàcht van een dege'li•.i' 
kere aanpak van de inspraak af te houden. 
Ziouden die CYP-iong\!reo hµn eneii11ie en 
kostl>are t:i]d niet beter richten op de 
uitbou_w van een stadsdienst 
a•ie de i,oone.r,<,fpro'1l'.e!llll•t.iiek aankan en 
technisch ~n begeleiden? We verwljzen 
hierbij naar de werkwijze die gevolgd 
word·t:c in Mechde11. 

is een stads 
d'iens,t d•ie interd•iscipUnair i,_s samenge 
steld ,dus ni.et alleen met politièkers en 
techniekers maar ook met inspraakbegelei 
,Ji"e;s,. Z'.e heeit to,E taak de mensen te infor~ 
merè'n "(jve-r het woonerf ,,aanvragen te bege 
leiden en i!e inspraak beter te organiseren. 
,l,o wei,d on,t-angs nog een WOONEzy-KRA:Nrr in 
naam v,an de stad op grote schaal ver;spreid. 
Vanuit deze werkgroep worden er ook men 
sen t'ef beschikking gesteld om de wükwer 
king te stinruleren: 
D_e uiteindelijke beslissing ligt natuur - 
lijk b,iJ het schep_encolJ,i,,gc maat de wille 
keur van aanvragen en initiatieven wordt 
op~evangen door een geor~aniseerde inspraak 
v.i a deze We·i;,kg,roep. 

musser,bu.urt woonerf: 
kant en klaarprodukt of 
zelf bo~wpakket ? 
H"t tsjilpt weer van geruchten in de mus 
sensc.t,4at. f/e s t ad ·z0u 'immers plannen heb 
ben om met 'renovering' te beginnen. 
Men P.}ant de af~raak van drie huisjes 
die s·ed'ei,c &J!~ld,mê ;ij;d ,~teileJ!iilk bézi t 
ziJn en daar ook de duiil~lijke gevo~gen 
van dragen. Sinds de stad zero jaar, ge 
le\ien aangekocht· !\'.eefit, zijn z.e v crva l l en 
,tot krot:ten aond ès ramen waar "ankc1e mu 
ren vol barsten nog nauwelijk het door 
de re,~en en. sneeu;,, ve r ro t r e dakgebü1cte 
•Runnen schr.agen. Reeds eerder -i n' he-t jaar 
- toen de burenklachten over stank en 
rat teil e•î:,ndeHjk gehoor vonden - hadden 
enkel,e gemeenc·ewe:r;kmann'en h.et pand wat 
opgerpimd. Maar op de opkuisbeurt zou er 
n~ oó).< een o,pkn;i,pbeur-t yplgen" Of toch 
ru ct 1? 
Schepen Cnops van ruimtelijke ordening 
wH b_esrnam;l:", woningen neersmijten om ~r 
een nireu1;bouw o'p t·e tl."élyken in harmo:nic 
met d~ omgeving. Volgens Sprockeels van 
openlîare wei;ken C, en nog vee 1 _mef r). zou 
echter wetik ·gemaalU worden van e:en ver> 
nieuwbouw van de drie huizen. Van eendui 
dige lleleidslijnen liikt cl' V<>oralsaog 
geen sp~ake te zij,n. 
Wie er allemaal b1ijkbaar ni.ec-s mee te 
.maken: l)eeft zi,jn de buur;.tbewonets. on· 
,dilnks herha·'!lde s't-appen van he-'t. buuti"èwerl< 
de St~aatmus en herhaal<!e beloften van o 
verhe1ds'tl,e.gll" moeten de wijkbewoners maar 
verder H,veil met ge.ruch~en, h1î1 fgemompel - 
de zinnen ~~n 6ên of andere schepen en 
k;antenarbkel-$. Naar hun men•n11 wordt 
nre,t ,gevr~agd. 1'ëgel Ijk met d-t, p'lanoen van 
h~t stad 1.s d<: wel'kgrnep ruimtel ijkc orde 
n,.1ng van het buu-rtwerk bezir, met het op 
sfeU:en van een on~wer:p "oor .een buur-t 
huis dat "olgens hen op de stadscigendom 
zou kunnen .9p1,ericl\t worden. lteed~ i:n de 
st.ucl>iie lfun he.t !Jcep·a-rtcment a1rchi tektuur 
von de KUL van enige ja.en geleden we.rd op 
d1i nood1!aak en d" 6unkt ie van een buurc- 
h~ h v~or il:e h(•l"'opbouw van û·c buu.r't g~wnzen. 
lilt hu, s zou niet <!nkel e~n on~mol'tcings 
r~imte bevalt en, maar ~~k koJ tek~ iev,e voo,;, 
ZIC:Oi:o?,Cn .~ol on me.t b1J11oorl;eel d cen wws 
machine voor bcjaard,,n. 
Onden-tussell ~<:kenen Slede! ijke plnnolonen 
een pl'UQc.>kt Yoo,r eeq wooncr,f rn d" 111U11aeo 
straat <:n d.e jo:r.efl 1-61traa\, De ve~keHs 
komissic hef<fl 11Î<ch daar in p"rinchipe al 
mee akkoo~d vc,rrklaard•. A~hocwell h~•·t buur,t 
wcrk prin~Lpiecl niet aîwijzend staat le- 
1:enover ean dt1rite1 ijk projukt, is de mon-ier 
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h Hrlkt t:ot •s:tand te- }(omen nog.a.1 
-w~a.r.op :~ De filosofie van een woonerf 
~1g~naa~sL!iet alleen dat het voor de bewo- 
18 '"mm:a.ar ools met l',un akti-ev.b Ln,$praa~ en 
ner.s, d D a 1· s ech- medewerking gemaakt wo,v t. aarv n · 
ter voo.t'lopig nog we-inig te merken. Men 
vreest dari ook dat d:e s,tod met een kont 
en klaarpfojekt de inspraak van a·e bevol 
,!(.ing zal p,rober·en neer te meppen. 
Bovendien 1/,ind't ïle Sfr,aa•tmus da~ ·een i,roonerf 
mnar kon kaderen in een i:,enover~1;1gsplan 
voo.r do ganse buurt. En waar. b) l.J ft de stod 

·don met de Roven·str.oat, de ,Wi~lemstroa,t, 
de Nobelstraot, de Burgemees~erstraat, het 
Quinten Mets.ijs-plein. Het omvormen van een 
i:Óèr bcpe-rk:t deel Yt111 een ,bu~~t ~o? woo.nel'f 
tal onvermijdelijk de huurpqJzen ~n d':- .. 
l~cht jagen en ije bevolking volledig WlJ~l.- 

gen. 
Het buurtwerk ijvert voor h':-t verl<.eersarm 
mal$en vo.n ,<i3·lle woonstraten 1.n de buuro en 
voor een h_erwaairdering van de open ruim&:e•S 
en de vele pleintjes dÎ.e de.ze wijk rijk: is. 
Oe 5.~raac moet terug aan zijn bewo·ner~ ge 
geven wor.d'en en alle v.11rkeecii c!at '~·r n11et 
thuÎs hoort moet eruit gebannen. Een b~perkt 
pt'estigepr.ojekt in ~én of twee straten ka 
dert mae,r in een pres-tii;epol ~C:iek van de 
stad- Leuven moet toch ook zijn woonerf krij 
gen - dan in eei:i sistematischc r·enovering en 
sone.r ing ~en• voo·rde te ;van li_eel d'e öuu·rt en 
zijn bevolking. 

Buurtopbou=erk de 
Joze6lls'tra0a·t, 2-2, 
3000 Leuven. 

Straatmus 

de wiik aan het woord 
t::en woonerf komt er sl-echts mel de ins~em 
ming van de go.nse buurt. Dat was de dri j 
v,ende gedachte van de buortvergaqérins; 
op 3 februari. Na de vergadering bleken 
heel wat mensen gewonnen vooi, de idee: 
een wooner.f in d·e Nie.uwstraat, Roogs,Chl.!t- 
cerscraat en Vliecscr-aac. Omd.1t er echter 
begrijpelijk tegenstanders zijn, wil men 
de d.i:skussii,e vei,der voe,:,en. De buu1ct ":! i1 
oensg·ezind een p,r.inc.ip_e-ve-rk'l'.ar i.ng; vt:agen 
aan de burgemeester. Iedereen wordt nu 
bi i, de buurt betrokkt'!n doo,r een F~jkk.rant 
j•e, waartn ied'er zLjn mening kwij't kan. 
De belangstelling voor het woonerf is 
g,ro_Qt. Mei;;r dan 5.o mensen wat'en, aanwezig 

in het H.llanscl'looltje. D:it was "oo·~al 
t~ aanken aan het werk van de werkgroep 
dte van deur tot deur. de mensen heeft aan 
gespr?ken. Ue_r.eaÇ,ties, waren n~e,t altijd, 
gun,s·t1g. Somin1ge ,triensen woren boos nnde'- 
rcn onverschi 11 ig. • 
Op ~e bijeenkum_st werd de woonor.fidoc to.e 
g!!lucht met een d~or-eel,ss. Tij1dens de dis 
kussu• vreesden vuo,;al de mensen die nu hun 
au~o vooi, dc d·e.ur pnrkeçcn dat ze dof n-i,n 
meer kunn<'n •in lhet woone-rf. Elln woonerf 
probe?rt een maximale parkeeri,uimtll le 
voo:z L~n en cnkc I vooi, de buurtbcwunoi,.s 
l)c voon:11ng i,,ordt geg:e.vcn aan fie,ts1>rs ~n 
~oetgonger.s. De kind(!n,n ziJn lil!eel veili er 
'n een woonerf dan op ern dc;mr, a S 
werd• öok geit~ct!.sd d'nt dour d. r. nt;liWe,r,. El' 
l'en wooneM' de, ko e. 1111.n 1 er. van 
niet zuu door11aon~Pu:::~ h<:l M, <'houepark 
a lrs guhce,l beit"'n ~nguon cgen zou de buurt 
Zover I i J;J?.cn de 1 • 
is voorbiJ. Nu kp anneh•n. Oe et•.rstLe rond<? • omt et ., b U<J n O©h t.o r 11 1 t 1 r 01)8 n1, ~nn s d,, 

" fl 1111 te kr" · plnn vuor te, Ic iJ11en en dan hot 
Vol houden\ mnnr ! &g"n aan h,·t i:emuent"besc-uur. 

\ 



rDIJD MOLENHUJS WOADT VAKANfilEHUIS 
os~ pal'Oohw te KesseZ-Zo ~"'kt 
l u1.t met een l!l(lr,._ ,_.,.,_,, ....... 

f Op Z, • , """"1,-u._,, ?.n1-via- 
• " Jan· ?9 i,,ez-d de knoop dooPfJe- 

t;: het owde molenhuis te lJn-• ··• · • La2'0 he - ~81flenv c.. na- 
0 w~ eigend0111 van de SP,cî.aa.Z 

~e opgert.ohte Vaw. "MouZin de Bèiie 
.se • Een hondel'dtai geainnen W6~ be 

gevonaen de zaak te financieren E>t 
Ollel' de bedoelingen met het molen:hi:,i~ is 
~ _het roers~ eens: het wordt een ·a"ld;er- 
nahef vakant1.ehuve '!În een 11 ; · · 
voor «roepen of personen (o 
de paroohie) die, voor een 
ter'lia,UsU,eoh Z.evsn,tje vcni' 
scJiMdi:len 'er overeo1!ouwen. 
A:tillian!' ao aou he't moete 

x: had het 0ijue. 
Moilest Oarrrpforts,p 

111:z1tuuJl.beZeving en fi loeoof 
jek.t. 

een .mo Zenhuis in de buurt van Lai,oc'lie. 

MODEST CAMPR0RTS OP DE .P,R,WFSTOEI;. 

Nippend aan een ~laasje rode wiJn. ver 
gee"t het dijlepaard zijn zorgvul<!ig voor 
bereide vragen tet'wi11 Modest rustig ove:r 
tuîgeo~ 9e filosofie achter her projekt i~ 
de v enf zet. 
"Orrs soc ia.al engagement mist die 
1'jode!rt,en onze maatschappij· 
v ·•· e prikkels 

·- 
lii ' , ' 
was ik ,zelf e,:;g d•ruk b 
B1annen .maar ~k heb l er 
•hie·1'!Dee bez Lg was mensen 
'Ik !,<•reeg daarmee het gevoel 
zelf aan het vervreemden wa 
gaan inzien toen ,î,k de natu 
gaan herontdekken,waar d 
van seizaenen zo op je in 1.1 
toma-cisch afstand gaat nemen van 
v"n leven. De natuurweekends die 1,1 . e 
parocb i.e en andere groepen georga 
bebben,hebben d'Ît beves t Lgd , 1.k 
het een tacet van mijn pas~ora 
kansen te bieden om atstand te 
ons verstedelijkt en vei,vi,e-iióid, 

D~ijlepaard: En op één van qie tochtep liêb 
Jê< dmî dat mol1Jnllu'lia on#lekt .•. 

· a,, <l'e eigen11·at ,,een r·· 
a.s ges,to.I\v.en e 

, _ 1,',lèo.pen,. He,b :c,,e 
,bl'u•i~t voor j,eUg<!kampen 
vakantie. De kana 11as ~e 
lte-c voor,,s,tel aan onze gem 
rochiebegeleidinr,~ tor ove, a. 
En aangez.ie.n het idee van ee 
a,l wel eens ter sprake was ge ns 
onze jaarlijkse bezinningsweekends en de 
groep el' gevoelig voor was,ging men er gretig 
op in. De zaak ging dan aan liet ro l.Ien. Er 
werd een technische keuringsploeg ('ik heb 
daar geen verstand van' )op af geS"tuurd;de 
mensen in de parochie werd om hun ~ening ge 
vraagd en de interesse bleek groot (van de 
biMengekomen reakties was 80% P:O en ~-0~ 
ltontra}. Na war heen en wee.r; ged 1sku·s.s·1,eer 

tussen Luik en Kessel-to we,rd de ko"Stprij s 
op 3,5 miljoen bedongen. De ui:èeindelijke 
besliaaing viel op 13 jan'79. 

Dijlepaard Hoe krijg je ao'r'f q.ard:ifrs som 
bt.J a'Lkaar ? 
Modest : Ret geld komt deels en en 
Î!en,tngRD. Een honderdta .zin- 
-nen we1,1den bel:e:l!d gev - 
teren in het projeRt. fS- 
teem u,iitgewe,Elk 
van · O, 5. · ·e 
,s l\ten. - 

nl.an~ 
d tde 

'ing van de 
ganisetten we nog w et 
o.m. meubel<s uilt h 
i:iële or,ganisat~e i 
''Moulin d·e Belle Meuse vzw', 
de plaatselijke naam van h·e't mol~uis in 
gang te doen vinden in de parochie). 
Dijle~ : Natuurbeleving is mooi, = 
i.n.e g • eert dat groepen het vakantie 
huis niet ga.an zien als een gaedkoop Week 
endje uit ? Stel dat het Dijlepaard op be 
zoek komt bv.? (lachend) 

Modest : Die garantie i·s er nato~l.ijk niet 
100 %, maar we kijken wel ui.t bij, <Ie aan 
vraag. Overigens dwingt het na.tuurkadar - 
de bossen in de omgeving zi · ge- 
meen,te en dus publiek - to eving 
,en nod•igt de eenvoudiged,n h'et 
h.uis• tot groepsbeleving. en 
,Zelî ZQ'l!g,lln• we 0,01$ noii weQ cl!s 
011 '1oors,tell,~n vanu:üt de p 
;Di,:i1lepaud•:1efaa,r, het b'/;ióf,,.t 
een. ontienappen u,it het dag 
~eam nu het Michottepark b 
ook 6611 stukje na.tuur hier at 
de gemeenschap wol'dt ontlw.u- • 
Modest: Ja .cn nee. Het blijft na•tuurlijk 
een moeilijk punt. De motivatie~oor, een 
vakantiehuis in de Ardennen is grQt<µ: dan 
voo17 de foute dingen rondom ons. M;iar het 
moet kunnen dat men daar ook aanda.c·ht voor 
krijgt. 
Mo.ilest verwijst hier-bij naar de J. Vi>anckz 
liJeg en het doarbtirekken van het Xo.rt;epail.; 
Blijkbaar heeft /rij het niet zo gezien in 
nog meer autowegen. Met zek 
spreekt hij ook over de Wer 1:o 
en de stiële werker-e áis Ftl e- 
wel mijn vraag naa11 mijn g,e · é 
beantwoovd ia ga ik toch,te 
he,t e,espr:ek in op de akktmm e- 
den •Van lie.,t ¾!,lis" 

Hd b woonhu ±s vo 
en elementaire in 

silaapkamers bestemd voor . 
He~ kampeerhuis naast de w n 
jongeren aan. Eind •f'ebi::ua.ri 1i 
de parochie een werkweekend g 
mag allemaal niet teveel koste, el- 
regel. We gebruiken zelf wel onze handen. 
De huurprijs,die zo laag mogelijk wordt ge 
houden, bedraagt voor het woonhuis $·o ,fr. per 
dag en per persoon, tenminste als de groep 
uit 2o personen bestaat. Kamp'èren in het 
kampeerhuis kost 35 fr.per persoon. Voor 
een huur aanvraag passeert men voor,a•lsnog 
langs Modest. {tel. 25.32.56) 

Beneden in de ga./'l{J van he,t ce-' 
Modest /iidgaande foto uit ee 
·liet moi.enhuia die er te · 
d~ _besoekePa hang:t;. E~ :j 
a:,,gn .a,/;>onnement op he,t · 
m:Ce.ui,1e1:1,. Dat. te dan ook 

••• 
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1BREEK ff.F WAT ER IN 
BE WEG STAAT ! Il 

Het Bijzonder P1an van Aanleg van Hever 
lee Centrum ( BPA R.2-Genl:Jium va.or de 
ingewijden- het stond zo 4~ng~kondi~d 
in de weekblad'en) was to·t 2:6 febr. 1n 
openbaar onderzoek. He~ BPA voorz·iiett de 
onteigening van 8 huisjes 0:p· de Waver se 
Baan ten, voordele van een zcne van open 
baar nut , (zie fotro)' 
Onmidd eH ijk ~t,e'eg 
pak be1.1,1aalli\sohri1ftie van 
de bèwoners vail' d 8 , 

onde r zijn ,neus geil en 
t.egen de onteigening 
l. De nieuwe bes~elnmin e bewo- 
ners in een onzeke}'e r and. Ge- 
volg: verwaarlozing en tting van 
de huisjes waardoor afbraak 't'egen een 
mooi prijsje in het versc·hiet ligt. 
2. Zeg eerste eens,schepen Cn911~,wac men 
met die zone van openba_ar nut van plan ia, 
daarna valt er nog te prcate,n. 
3. De huizen one-eigenen om <Ie w.!!g te ver 
breden werkt verkeersonveiligheid in de 
hand. De rechtgetrokken Waver-se Baan zou 
tot hogere snelheid aall'Zette.n wat•- kan 
j,e je inbeelde · 'n. 
de omgeving v ce-. 
huis en dop. · - 
ligende maatr en, 
(D;i,c is geèn 
Fontc:i;nst11aa 
gel ij:l<audilg 
de straat i:'.e· 

NAAMSE PO'tlRT ... 
MOORD? ,, 

In ditzelfde Bij zonder Plan van Aanleg is een 
deel van de Naamse Poort gete_gl!"n • 
Dit was voor onze fotograaf de;.aanleiding 
om een paar plaatjes te schieten van de er 
barmelijke toestanden aldaar. OJ e,:; in dat 
BPA 1.1erkel ijk gezocht is naa.f' oplossingen 
voor die roes t anden was niet te achterhalen; 

' En omdat or- in de politiek 't.och niets ge- 
beurd aonder dat belangengroepm dacm wt 
mee te maken hebben st-icnien we, nu het 
Syndikaat van ver-enig.de 611 veron'twaardigde 
voatgan~ers en fietser.-s vçin àe Naamse Poo~t! 
Hiev ons eisenprogramma: 
0
AmeZ~ncb afbreken of .~·lf1JISeJ?.eii als moni.i~ 

ment C7:n het k~der v..an het gt>.0o't oegij'nhof) 0
~el1.naka: ve:v.p·Zich'()èn z.ilj:>J, a,toëp -'t,s ieggen. 

(<daar.moeten gee~ gèmeenschapsgeZi;l.èn va.or 
g,ebr111;;k't. 1wordan.) 
~J.lanv·eg v,:zn voetpad en fi;etltP@ op ve:nhoogde 
bami aan 'heti pompstation. 
0
aanZeg van een voetpad aan de fll'll'it van de 

DeLhai:ae, · · 
0Vooraieningen om fietsers op een veiligs 
manier ovel' liet k»uispunt te ia.ten rijden. 
Vel'dare akties die het symiikaat za.i onder 
nen:~n aulien tijdig _bekendgem,a,czkit; worden 
(81.,woo1•b~~ld ean z•tel:aking op het kruisp 
punt om V'I-J[ uur op esn vrijiiggnàmiddag) 
Leaers, dit Dijle-paard zal persoonlijk ver 
aondsn .~rden naan "de bevoegde instanties 
an po1.itt.ekers1

' ' '· Is maar d= " . . · " ' w" Z'I.J weten dat ,1u.Lhe weten dat aij het n1.1 st.iH t;. 
aan moeèen beginnen weten. e Jes 
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EUROPESE 1ilENDAAGSE ME:T CVP-STEMPE'L 
Waar een Tiendaagse in het teken van de 
europese verkiezingen de leu.venaan tqoh e 
nige nu'tt~ge inf,ó.l!Îl1atie -ero e,:J:ke1;e h,;w.tv.er 
warmende diskussies (zeer ,t,Je-Zkom in äat 
duivels IM'.ntsM,)eer ~an die dagen) kon opZe-. 
ver·en, is deze Tiendaagse verworden '.tOt een 
vervroef!/e Cl?'P-pvo,paganda,. 
Een 'J'is¾iaagse om ~6 •te vergeten ware er 
niet liet konfU,k-t- met de oppostie die op 
haar achterste poten stond (ook een hele 
show,,hoo.v,! J en het ziei-i:ge feit van een mak 
·en pedag,0,.gisoh onvei:antwoo,rd debat: in de 
mastodont A.rto¼:s ~aal voor nagenoeg 1. oo,~ 
soholienen,ongefnteresseerde wel te verstaan. 

,jloU,,U t11$$ !MIAOl>A 

de leuvense oppositie 
inde arena 

Verkiezingen werken bij de policieke.rs als 
een rodê lar, b i j een stierengevecht. De 
s't i er , ia dit geval do o ppos-i.t i.c , weni door 
de groene. lap vau ere CVP u it. zijn hok ge 
lokt naa~ aanleiding van de organisatie van 
de tiendaagse van de eur ope.s.e ve rk i.ez i ngen 
d oo r tie!:. gcmcenteb,.!"stuur. 
Onze cev,ierdC! scliepèn voor To'e•risme cm ï ces 
celi jkheden, mevrouw Bo sque.t , stond ia voor 
de organisatie van een voorlichtingskam 
pagne over her be l ang van de europes e v-c1· 
kez ,~gen. ~let 1;esu-llaat we,;d aan mengsel 
van improvisatie e,~ C\IP-poÏiti ck , 
De lcuven:c oppositie "etten op een pers 
kon(er'.mtu,_h~ar bezwaren op een rijtje: 

l)e u,i.tnodig~ng voor de per skcnf er ent i.c 
s ~nk in do b r~ev-~ribtl!I dàäg~. nudat ;:,e ge 
houden was. 0Lt •$ trouweas niet de eers 
te keer dat die gebeurd is. 
©verleg met andere politieke partijen dan 
de ,<i;,\1>1' s obccn n.;,e,t n9Qclzak"li j k. Vqo,r de 
schepen was het evi1lent dat cnke1 T,indc 
mans ei; Dequne zinnige dingen te zeggen 
hebben over het toekomstige Europa. Dat 
er naast da 3Q_of ~O 7. CVP-kiezer~ nog 
nnUe:,e mensen ~"" d1t tand wonen schijnL 
:,:c ni.eto to beseften. Een goed<' recrèptio. 
be.aald door de Boerenbond, is toch ' 
veel b.ela111irijker. 
llu l\l'i:'oe,ant1~ van tic. C:VP. in l.<:uven begint 
v,111 .l;an&s om m~ë.r duLcletijkerc vormen aan 
te nemen: zLtdagen vnn ACW 01, standhuis 
ver'?<>d van affice voor On Calcutta. en v~n 
oEf~ee voor een a f r i kaans ba l Lo t , intimi 
clat,cs van lwf~l'.l'es op de. oude mn,rkt de 
week van du j,cu&d /llHIC clqo,r z cnde.r ,~11;,d 
~leeing- van de '.i·euell. dus meL or aonde r 
JCllf!d .. , <•en r,rce1> uit de voorbeelden 
d/,c, opeesom~ werd ën . 
Vc1rme,~de1~ we ve,,;äoi- nQg 11-a,t hel" Láber;,11,J 
Vl1111ms Vc,rhoncl {t:iadsl è.d ~lol Il\) bc'ln,llrt 
dnt de P.V.V. Ln Leuven zo weinig ruggr.- 
1;r.aat heef t , ze hebben niks n,, zeggen. 
IILin vemwijhen ri,,idlllcn zi,eh voorst ton 
11t'ht•pcn Sp r ockec l s , dié "ol!,\<!nH hun out 
s 111g 111oeL nemen wegens kumu 1. 

Om hun gri evon kenbuar Le maken, et) enke J c 
bulimijlri.jltc 1m11Len (SLrieter-sklinlek, 01·- 
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gnni.sa,titi van inspraak., •.• ) te bespreken, 
vroeg de oppos i ti e een gemcwnteraacl aan op 
d-ezelfde dat als de spreekbeurt van Leo .. 
1r,,iad'e'!llan11", die dus i;enoodzaokt was om,zi~o 
srrreekbeuj;t .o p c,011 la,'g-e:r gd<;!ge,n ve'll'd1.ep,1.n'3 
te houden. 

pQlit,ieke aanslag oP de 
leuvense scholieren 
N11 het vast staat da,t men op 10 juni van 
dit J,aar v,an 1,a· j'aal' a.f. voor Eut"opa mag . 
(bij ons is het moe,te-nsl) stemmen, hebben 
de beroepspoliueker-s ineens belanç~tel 
ling voor de jeugd gekregen. Op vriJdag 
16 febr,uari had het .stadsbestuur dnn ook 
in de 'z aa l van A,rtocis C?en pane.e'li,gesprek 
georganiseerd met verschillende politieke 
partijen. En dit ten aanschouwea van de 
l,!:at_§t.cjaats),eerl i.ngerî (!_ J 500~ van ver 
schillend!? mîädC'lbare scho,len in het 
leuyense. De Ral. en de Volksunie:iongske's 
\/achtten aan de ingang onze toekomstige 
intellektuelên op met bun pamtletten. 
Deze papieren bleken zich achteraf in de 
aaa-l goed te tenen voo.r de f.a.6't'-i.-Rage va-n· 
'vliegerkes' zodat de sfeer van een rot 
klas goed werd nagebootst. De 'ambiance' 
werd trouwens al I een door de jongeren 
geschapen, w~nt de aan~ezige politiekers 
en BRT-moder;\tOl' Jan ·Schodts b'l€Ven ge 
durende het ganse gedoe vrij kleurloos 
op de achcer grond , Nocntans hadden twee 
P,.arêijvoorzitters namelijk W·illy De Clerck 
(PVV 1 en ,Karel Van ~Hert (U wee,t wel d<iie 
van het gelijknamig effekt) zioh gewaar 
digd om persoonlijk te verschijnen. 
Er waren ook minder bekende vertegenwoor 
d ige'l"s van de VU, de G\/P en de, lid!·. , maar 
veel nieuws k'r e gen we coch niet "'te hor.err. 
Alleen de KP-er belicht te de ne,ganieve 
~anten van het burokratisch Europa dat er 
in de eerste l'laa ts moe:t komen voor de 
belangen van het groofkapitaa,J,. Er was 
coch een uitschieter en die werd ons ge 
bracht door Van Mi.ere-. Zijn naam von 
effektenmaker eer aando.end groef h·ii 
da,pp.ei:: de s-trijdbijl van de koude oorlog 
w7èr op. :roen, ii-e KP-etc vro,eg hoe ,de ,c,;;v:e 
z1ch op europees vlak kon verenigen mee 
een partij zoa-l s de uiterst r echt.se CSU 
van West-Duitsland en vporal met haar 
tia se is~c;>;ide tüt:,r.c~ P .. L Sçxauss ,. sprol'lg 
Kare, :Je dàppèl'.' voor ,z'ijn toekomsti,ge 
r7ger1ngsparGner in de bres. Rij verde 
digde zonder meer de politiek van zijn 
geloofsgenoot bcnd skanse.l ier Helmut 
Schmidt (u weet wal d i.e·gene ,d,i'e merisen 
broo-drooft omaa-t ze l ink's zijn) en z.ei 
dat de KP zich maar beter zou inlaten met 
d~ mensenrecht.en in de Sovj e ~unie. Wij, 
dt;e dachten d'à:t we moesten gaan stemmen 
over de 'toekomst' ~an Europa ~n niet ove"r 
ceil kruistocht- naar het Oosten, kwamen 
dus wel even versteld te staan. Zo een 
tussenkomst moet ons nochtans ae ogen 
o~enen. Immer-s>, wa,t hee,ft e,cn &.SP-voor 
~1tter een n~7uws te bieden (bu,;ten z-ijn l~ge) als htJ dezelfde politieke geest 
u~tademt als zijn als evenmin so.cial is 
t1·sc.hc BSP-öonz!)n van .Mato-stichter Spaak 
tot l·ee,rmeest:er S ~mone·t ~oc ? 
O~k het stellen van vra~en lloor de leer 
! 1ngen werd een flop. Uit de vragen van 
de l ee,iJ i-ngefi bleek wel hun bekommernis 
V:~o;: ptob~emen zoah ~làverspill Lnii, po- 
l 11tie~e zakken.vu 11 er ij ~nzovoo,N':s. Maar ,a1a11 
d~z~ ,,Jonie mensen hadden onze l5et'oepspo- 
l 1 t1ckers ~en gemakkelijke prooi. Ze kcet" 
den s tekl' l tge viragcn l\e.el h11nd i-g ond,i-r t-a 
fc'I me,t ,hun li~'roep'sl<;ne'p,~)). 
Als be!I\Jit l<~nnen ,we rno.g zegr;.en dat al c!,e 
aanwez.gc po~itiekcrs op de KP-er en ~ok 
wel een bcetJe de VU-er na alle h ·1 1, - • •n ver- wac,ll't,en v11n Euiiiopa. Zi~ zien en bl · .,,b . .., .d - , LJ" aar, een to.ve, mi d'c<l tn om ä''I Ic~ walt z • In d Jf · .c ~n ons n ze nLet kunnen o-plossen (zoals b.i.j- 
voot<becld de demokra t i-serinr, van een samèn- 
1,ev ing en d·e tewerkstelling) te t'eal iseren 
Jl,cu &lo.t van <l(l ~e-kcn,icn" hebben • "n, , .. , ze ma,11,r 
we,1 ig Jonger.en ovcrtu,igd,, want mettcrti: d 
zakte de belangstelling- en s•e h · ~ • eg l't ru- 
mon · De onvei;schi l l igheid was v·, , 1 me 1 • .tJ a ge- en want Her on daa,r, snee I de . h pulllre" lfi k ,, IJlen 1n et _ '" ~c $ aa,i,t. '1n é,én OJ)'zic'ht ~i ·n 
de beroepspolitickers waarschij 1 · "k \ 
gcs'laar,d, namelijk bii de J·eugdndlJ .wke, 
voo'r d 1 • . • e a1 ee-r, . epo Ltiek nog aan re wakkeren. 



ROBT1E GJES<CHIEDENIS VAN 
ST.GlEEBTBUI JEN ST. JACOB 

óorte ede, stad 
e.wel ae naam' n'al in 884-88S 
t vemneld en die tijd d rman- 
ier word,en agen,•moete e 
'•liJÏ'K'.e ge-bo· nn f.~u~.en e 
lo'oo ptaa, en. llan laat g nm- 

aara zijn t bouwen op 
ssen twee -armen, Deze 
eM,ogenei; gêno'èJiXI' en nu 
est.Piet s iniéléen er. 

nu de Vismar-kt ligt,ontsto a to 
en ond t\00 u- 

e n,t j;n 1,l4 de 
s u wd 11\_et 3 l en 
po e oort (aa s se l> 

s 1s de Minnemoenpoort aan 
i- , van êl,ie, p0orten die 

, . t'en la.gen. Deze twee 
en varen vefbonêlen door een muur die 

· jd te ,zien is in het Händbogerr 
e hui:d;;ge Mechelsestraa;i, la:g de 
l ~ . • ~ 
f Berohpoon. 

d 1200 bo de St:. Jacobsléa l op 
be_gin va t.Ja- 
jk 'e. 
en n en" 
i.c -ried de eerste 
ee ster bouwen dat 
werd genoemd .• De 
ai,'Claa,r- :d§,n. .. dus d€ 
St.~eertru~buurt. 

de daaropvolgende jaren 
bi de ouê e 
De l k,i,ng groei:,t 

0 r · mensen. De 
e 1: loeli (vooral 
rhiea) end~ politiek van die 

tijd wori!Jt ,gek:enll)ei;kt doo,r gerege1,ae twis 
t:en tussen de adel c.n de Leuvenaars. Graaf' 
Hendrik de eerste trapt net dan 001< in de 
stad af en gaat zich ve s'e i.gcn o,p de kei 
zersbe~g_. De p:Laat·sel ijl<:e edellicel:len ltol 
_gen h'em en gaan in de butir•t van .de hui,dligè 
Roidderssliraat wonen. Vandaar dus aie naam. 
ln het begin van de l4de eeuw komen ver 
schH lend.e mensen uit de stad z i.en in ho 
ge;rgcnoemo'e buu-r,,t•e,I) v.estige.n en, 'V:er~.oh'iQ 
lende str,aten worden geka sae id o ._a. de 
"Ri.ddë r s t r ac t e'", de "Vetterije" f s nu 
Ponr e ims t r-aac L, de "Langenbruul" ( d nu de 
llrouwer,s'tera,a't). ~e lakenni:jve,rlre:i.,a mar 
cnee17de zo goed öat men een grote exp11ns,&e 
van de stad verwachtte. In l3SV begint m~n 
dan ook ae cw-eede ringmuur te bouwen, on 
geveer 7, km, Lang, met a_cbt poor.te,n edll)', 
waafo,ri"éfer de 11Wij',nga,etïdenpocn-·ter1" ( • 1~t"us 
sel sepdort) en de " Bui-nen-llerch-Poorte" 
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( • ~echelse poort) met daal'tussen de 
Vcrlore,n-Kosttol!cn. D,itr was een u.~tkijk 
troi<en d·ie LiH;;cr e11n mHitai re ge.va,nf.l'en~s 
we,ra. Zo belandde de buurten van St.'Cèert 
rui en St.Jaeob dus binnen de scad sua l van 
Leuven, 

pest 
T:en tijde van Pie~er C-oui:-e~eel ,:,aren er 
grote so~iale moeilijkheden. De laken 
nij'verheia was immers ste.rk achteruitge 
gaan vooral wegens de gtoie Engelse· concl\t 
r,ent ie. Daarop volgdé een periode van pest 
epidemieën in 1316, 1458, 1489, 1518 en 
1603 met daa·rtussen nog een aantal honger s= 
n0'1!en, Oll,el'S·t<rom,ingen, akt_i,v-itei teil 11an 
plunderbenden enz ... 
De ba l ans r drie vierden van. de mensen min 
der in Leuven, maar vier extra kerkhoven. 
Eén h,ienii!,'n !)>OS ge'legen in eèn boomga·ard 
langs de V-e_ttcri:j. Wanneer de st ad's sekr e 
taris Willem Boenen. in 1598 de bevolking 
telt üjn er nog 6.800 mensen. 
Voor St.G.eertrui ,gaf dat de volgende cijfers 
~_og 9'33 mensen, 4.lî paarden, 125 koeien, 
22 ploegen, 12 brouwerijen, 7 biertapper 
ijen, 4 watermolens en wijgaarden. De buurt 
was efgenl ijk he.J.emaal ,O,p!tieuw plat te land 
gew,o~dèn. 

wiir.1 en bier 
Omdat de textiel achteruitgiqg, wetd de 
wijnbou" de belangrijkste economische be 
drijvigheid van a.,_ St .Geertruibuurt. 
rn 1306 hcad de abèl,,ij van \\l'i/1:lers een ,;iijn 
'gaard aangelegd in de Sluiss·traat. De: her 
foiten van Brabant ven,ierven in 012 op de 
noo-rd....,estelijke filanken vá'n Leuven gronden 
en liete°' el' wijingaarä,en aanleggen .. Hj,et' 
naar ver,,_J::jst nog <l.c naäni 's He-rtó"genwijn 
gaard. Aan de Mecijelse poort was er de 
" s i ecken wijngaert " omdat de oogst ver 
deê'ld w,ê'i',_d ol)dei ije '.i_-i,e,ken ,die aa:1;1 b~oed 
a't'moed•e .l'èd.en. Te·g~n het ~Ü1de '(an de l 6d~ 
eeuw is~~ wijnöouw zo goed als verdwenen. 
Het klimaat was slecht gew·o.rden en het zou 
efgenlijk_ nooit meer goed geooe~ worden. 
1"r w,1s eclit;.,er al 111,ng wat -ande r s nl. het 
bter, dat dan ook definitief doorbreekt. 
Er was i.n_-die tijd een browerij .,-In dea 
Per e l ee r " in de 'leewydenstraat { = nu 
perebooms,tra',lt )_ , Op de ¼e,dere uitbouw 
van he,t brouwerijwezen in die buurt komc'.il 
we straks nog even terug. 

In de jaren 1600 gaat de stad terug voor 
~it. Ze tçlt in 1'680 immers rond de 14500 
niwoners. }tout en s,tro wex,cfen vèro.;d·en als 
bouwmate~ialen en verschi11ende straten 
1o1orden gekasseid. En er wordt in de buurt 
~an den Btuul al een beetj.e ges11-neerd (ja, 
Ja:, reen al), Tu·SS<!n de F,b,rit?eins,tl.'a·a.t en de 
P~nitentienenstraat was er al van in de · 
1:Uddcleeuwen een klein dicht bevolkt steeg 
Je "conten Aenstoor," genaamd. Dit steegje 
werd gesl-oten. Men z.9u ief;gçn aa,t de sa 
nel'ingspo'litiek van de Leuv.ense ·sté'adspo- 
1 itickers gedurel\èle eeuwen de:i:elfae is 
geliJeven. fn het begin van de l8de-eeuw 
worden de ;1fteeriwegen van t.el\ven na-~ Brus 
se'l en M.eche 1 en-1!._èuven aange J;egd. H_et 'ka 
naal van_Leuven naar de Dijle kwam er in de 
tweede helft ~an de~elfde eeuw, La~gs de 
va·a·rtkom, ve.,s-tiflden zich enkéle nieuwe in 
d,ustd,eëir ~o.a. dè' Brouwe.pij en Artoi.cs,), 
maar het ;economische succes w-as aanvanke 
lijk miniem. Een echte industriële uitbouw 
zal daar pas i,n d'é Ioop va-n de 19de_ eeuw 
,pfü•a ~s-v4nd,en. 
ln 1830 11ecft Leuven binnen zijn -stad 

wallen 400 ha waarv.11-n er slechts 81 bc 
~ou~d zijn. St~dsarchücc t ba enen ·on"'wer,pt 
~IJ ~ 839. (le~ n'l.'cuw s tads·beelld'1 een d'ambov.11 
met pleintJes en kruispunten. De bestaande 
straten zouden verbreed worden. Wat ia! dat 
nu voor d"e buurten,? In de Fonteinstraat 
be.v.ondcn zJch v,r-oe,.g!Jt' ec,ri a•anta,J, btronne-n. 
ln do buurt daar-van verrijzen een aanta,t 
&.;ote brouwerijen: Van Til~, ba Dyle, La 
'l1gnctce. Daar had men dus arbeidel's nodig 
t',n 1tcrd ër- v.oor !\en n~n hu:isves,ting, ged'aan. 

De levensvoorwaarden van de arbeiaers uit 
vorige eeuw zijn genoegzaàm-bekend. Run 
hu,i:sMe&•t i'Tlg was dan 90k n.ie t be l>eT-. Nog voor 
het plan baenen bestond werden e,r al ui6ei 
derskrotten gebouwd. 

(~huisvesting voori 
a r.beiders l> 

In 1836 trekt men.de Riddersstraat door naar 
de Keizersberg_,. De gebroeders Louckx bou 
<Jen e,r een· e'erste rij nrbe,i;derswonir;,gen. 
In 1837 sch.iet Delvaux in aktie. Hij laat 
een aantal gangen bouwen: Pioengang, 1/ijn_ 
persgang en Voe;rga:ng. Kleine middenstanders 
b~schouwen, deze 'llouw,politiels' a;J.s een 
uitstekende geld~eiegging. Zij stel<en hun 
centen in arbeiderswoningen om ze te ver 
huren. Dus bouwen maar en de gangen schie- 

• ten als paddesttoelen uit de grond .• ,Om e, 
maar enkele te noemen: de Roélandgang, 
2.-indgang, Paasbloe~gang enz. Ook de Zeven 
slapel'sstraat en de Predi.lêilerinnenstraat 
d'1'tenen yan toe,n,: z.e wa-ren ooi:spro.nKelij,k 
ga_nge_n di.e tijdens de sanering van d'e 
Yonteinstraat zijn doorgetrokken . .Hetzelfde 
gebeurde met de Cjtê Delvaux in 1879. 

Ol)de;tus~en woe.~de er drie keet: ee,n choke- 
1 r,aep1dem1:e nl. lri 18•32, 1.81t:9 en 1865. Het 

stadsbestuur moest op den duur wel- iets gaan 
do~n aan de verbetering van de woonvoorwa;r 
d,en. ALle,x,eerst &,ing 11Jen de Voer o;ve'Nel'ven. 
DlH gebe4rd·e in 1•86'.l' van1 ële Meche1s-e 1to,t a.,_, 
Brusselsestraat. ;l'evens groeide ex, een vnij 
algemeen verzet fegen de ganden, en na 1890 
~o~en er ~an ook geen meer bij. Ondertusse11 
:hadde'n de b',r9eders de,r chr..i,s t.e'l<ij:1<,:e scho'l!eÎi 
e!n ç,ómplex opgericht op· h·ec placC:t. 
~1erdoor moest me_n afzien van een voorstel; 
l.n het plan Lae·nen dat de. 1\I'ouwex,straau \,/Ou 
)letrle ng~,n naar de Vest. ,0<1,t wa:s, reed's e·en ,, 
éerste adee vocil' een i;nvals<Jeg. In 1885 
werden de Ierse ~i;edikher~n- en de Brouwer 
s~raat 111.et. elkaar v,erbon,_d·en. LanjlS. deze 
nikwc s~ukken s·tra.a•t ri-o.1\t,ten pà<nticul-ie,r,en, 
oo arbe-1.de,rswoni:,ngen op om te verhuren 
In 1912_ trekt men dl! terse l'redikherens~raat 
nog eens donr tot, aan de 1/ijnperssttaat en 
z9 wordt d'e € h& :O,e.~•vaux ook 1-angs, boYen 
opengemaalêt. ln l'~-2'1 word•t de m,aà,t,schappij 
voor ~~ed~ope worungen gesticht die een aan 
tal riJhu'izen laat: bouwen o a i·n d 11·, _ • · e l.J n- 
P,,erss tra,at en de Ie;rse Px,edikherens-troat 
Rn 19qs haa,Jt de~sa,neri""" Yon d'e st d • h · d • cl • "6 ' a soven,- 
eJ. in c a'rbcider~wijken_ duidelijk de 

ovc,rhand. Zo wordt tn de vijf üger jaren 
een iir-ootr. d·oel va11 de St.Geernu.i1;>ijk o·n 
.-An-ois op~eofifecd en vqnd'aac& wo~dc d'e buurc 
r_on<,I de R:dderstraat bedreigd dool' de nu al 
beruchte invalsweg. Zoals men kan zien is 
ac. toestand ~oor de gewone mens !êela,tief 
'--e i1ni1g itoo"t'ull•t {(e-gaa n. 

Bron: Ridderstraat • nrs. 2/3 en omgeving, Jaargang 1 
1~ 



VERlCEEll 

uan Daelgroee Animatie - 
Wee~ Langzaam"Verkeer 

20 \J, Heao, Naams1! stwg. t 68 
Woe. 14 ma·art Dee:1gr.oep ln°fonnatie 

Week Langzaam Ve:r.kee:i, 
20 u. Sokelo Diestsestr. 303 

Zat. 17 IDll&rt Voetpadeno=egang 
Ingericht door wijkgroep Platte-Lro 
(omdat de voor L978 beloofde 
doorlopende voetpaden in de 
Platte-Loser.en o~eving NIEi 
.,.arden aangelegd) 

14 u.30 aan ltet Kortenpad, 
kant P,latte..-Losn. Kesset-llo 
ter hoogte van. n,r",24 7, 

Ma. 1,9 ma· p 
w 

u. t tuc , an ven~ er , 2d 

ONZE SAMENLEVING SOCIAAL~EKONOMlSCH 
in ELCKER-IK Leuven 

8,IS,29; maan enS,!9,26 ap,ril 
ll:elkens om 20 u. 
Pri:j,s,: 250 fr. ~200 voor doppens en 

s tmëient,en) 
Inliclrüngen:ELCKER-IK 

B~ijde lnkomststr.lIS 
3000 ,Leuven 
t;el.; 23 9 6....9,2 

60 JAAR WIJKKLUB 
HECTOR DENIS 

Il 

VERVOLG 
BEGROT1l'NO : 
Dè reden tenslotte v~or het flink 
gestegen aandeel van Gezonäheids 
zo.rg,lJ1ilieubescherm.ingj. en S·tede 
~ is v6oral te zoëkêa1i:>1j de 
42 m~lj'Oen voor het pomps,ta,tiÎ.Ol'I 
aan de Weggevoerdensti;:aa,t te Wil. 
sele, dat het knooppUJ:J:t wordt ~an 
ons rioleringsstel~el. Het ziet er 
dus naar ':13-t dat de la,~ge lijdens 
weg van git dossier eeR einde loo~t. 
Het dossier , dat in Wilsele reeds 
goedgekeurd en klaar voor uitvoe 
ring was , werd na de fusie door 
onze t.echn,iese diens,ten he'l:emaaJJ 
o~erhoop gehaald om teehniscbe re 
denen, die door de ex~hewindvoer 
ders van Wilsele fel worden betwist. 
Of het pla~ nu ~ter is dan vroeger, 
veten we niet, .in elk geval is het 
veel. duurder . Maar dat .i.s geen 
prestatie. 

BESLUIT: 
Ons besluit bij het doorbladeren 
van de begroting kan kort zijn. 
"Bedijk" is ze misschien wel, ze 
ker niet duidelijk. Over het toe 
kOalstig beleid valt er alleszins 
weinig uit te leren ••. 
En voor wie vindt dat onze k.ommen 
taar el'g veel lijkt op onze be 
aprelting van de begroting '78, 
verwijzen we naar de uitspraak van 
C, Van Jilellaert ( BSP) : "Deze be 
groting is gemaakt met karbonpa 
pier• . 

De wijkklub tlector Denis werd te Leuven in 
1919 in de arbeide•rstiuurc van het zogenaom- , 
de "Verkentruitje" (d.i. do Glaabl:u:erij 
straat) gesticht. Deze naoorlogse periode 
vol socinlo woelingen had de nrbeideTs eens 
te meer het inzicht gebracht van de konkre, 
te macht die ze kond.en uitoefenen als, ze 
hun krachten bunde-len. In do schoot van de 
toenmaUge Belgilisc:hii Y.,orkUcdenpaTtij :van 
Leuven gingen de o,l!boidors over tiot het 
stichten van wiJ,kMubs mot name zoals Karl 
Marx en Karl Liebknecht. De keuze van die 
namen veTduidel~jkt gedeeltelijk de doel 
stellingen. De wijkklubs moesten een rol 
spelen in de strijd van de arbeidersmassa 
tegen de toenmalige klerikale en libe'rale 
burgerij,. lle weini,ge. dokumentatie oVeT de 
wi:j,kktub Hector D'«nt.s- (de enige o:verle'1e_n 
!t,e w~j'kk'Lub 'lap to'e.n~'di~e d.e tweede weJ!.e,}gl 
oor,'log heeft oyecrl:e.e.fa, toont aan dat .de 
w,ijkklubs ondermee,r we,r;den opgericht. om i<fl 
de sociale noden ""n de arbeiders tussen 
te komen. Ook de internationale s.ol.idari 
teit was in deze "ereniging geen ijdel 
~oord. Uit een overgebleven kasboek uit de 
dertiger jaren leren ~e dat er regelmatig 
geld•irn,zamelingen werden gedaan ten voorde 
le van het antifascistisch volksfront in 

·Sp,11nj1a,. De ,socü,:i;e· r,~J ,·t.yp•isch voor de. a,, 
beird.ersorganisaties. "an de 19 de en ·begin 
z.o~ste eeuw is gè'lieidelijk op de ac ht e r+ 
grond geraakt door de totstandkoming van 
bv. de sociale wetgeving. De laatste jaren 
was het dan ook duidelijk dat de wijkklub 
haar rol diende te zoeken op het kulturele 
en politieke vlak. Sinds de jaren 7o heeft 
de wij kk l ub Hee tol' Denis deze richting ge 
vqlgd, Door het op't'~chten van een vereniging 
·zondei7 winst'1;e1jag. wel'd ,gekozen voor een 
koers los van om het even welke drukkings 
groep. Dat sluit eehr ar geen samenwerking 
op ba s i s van ge Li.j kha i d uit met andere 
progressieve verenigingen,alhoewel de wijk 
klub zich uiteraard inzet voor de belangen 
'Van de be1o-onetrs d.e.r St.Gertrudisbuurt wil 
zij haar werking uitbreiden en richten tot 
i;eestesgenoten in gans grootleuven. Uóor 
de geplande aktivit·eiten ve rv i jz en we naar 
d 1e kalend,er h,irero11d·er,. Wire ec,hter meer in, 
H,c'htingen over ·d~è, wijklUub wens,t,kàn ,z'ich 
s,tee6,s tot her se~rètariaat wenden (Wande- 
1,ingens cr aa t 7 Leuvenv ) 

PROCRM/UA: 

Van maanáae Z9 tot en met zondag 25 me2a2"t 
te1Jkens van z.i uur to:t 22 uur,o.rganise·evt 
de WijkkZub een "AZterna.tieve Boekenbeurs" 
me~ _progressieve Zite.r,.a,tuur Cov,ev pol,iti.ek.,1 soc,i;a'Le romans enz,) ;pla,ten met, volk.siliu?iek 
en arbeidene Zieder-en; kwaU,tei tsr:irodukten 
uit de 3 de wereld. · 
l>it gaat door wz de zaal Half-Maartstl"aat 
l7 (teeenover de st.Geertruikerk)te Leu 
ven. 
Er wordt getapt aan demokratische pri.jzen. 
De t?Jegang is vrij en iedereen is er wei 
kom. 

11· ,, 

'·KOERDEN VIEREN 
'NAWROZ 

Haait elke eeuw hebben de l(oerden gevochten 
oor hun recht op eigen land,taal an kultuur. 

~aat■t waá er nog de revolutie in Irak on 
der Leiding van Jl·arznni. Alle ~ddelen waren 
achter go·ed voor de llAATll-parHJ om de 
mocht weer in handen te nemen. Nu eens. CIA 
hulp don weer rusaiache napalm zoa.,ls bij 
gaande foto toont, O,p dit moment maken de 
Koerdan van de pol ltioke strubbel Lngen in 
Iran gebruik om hun autonomie te eisen. 

Mede dank zij de diplomatieke zorgen van 
W.Kuypers kunnen een tiental koerdische 
politieke vluchtelingen in Leuven studeren. 
Op 9 maar t om 2o u. vieren ze in het ll. Or ie 
vul di gheid scoll<ege op de Oude Markt hun 
nieuwjaar,bet Nl\WROZ-FflEST • ,J!! kali er dan 
met hen pr'llte.n (in een vel',9omä behoo rLi j k 
ncderLands) en je 1hoorc er ,koerdische mu 
ziek, je leer,c ~r hun voJksdans~ en je z i ut 
er een toneeltJe over de situatie in hun 
land. Al wie meevoelt met dit verdrukte vo~k 
is er hé'ël wel kom. 

Koer'd is can thee f,aniL van de Kourdcn) is, 
v,c,rdeeld ovt1r. s" a·ta'ten: 'J1u,rklje, t r ak., hr an , 
,Rus,1;,nd en Syrie. De Koerden d i o een eigen 
ku'1 tuur bcz it ten en een "igen taai. spreken 
v?rmen i~ a,l deze vi,rscbl 1 Lendo landen een 
mi nd e r he i.d en hun rechten zijn er onbestaan 
de. 
In Lrak bv. heeft de heuraondo 8MTH-partij 
d~ Koordon ulL hoL olierijke Ko~rdiatan 
massaal gedeporteerd naar een woosti jng~biPd 
in het Zuldon. Atrabi,eron kwnmon de pl•aa~s 
v.1,1,n do l<ourdcn inn,omen. liet l u Jo ~<>crd'On ook 
ook verboden hun eig.en tool te ontlorwij:.,0n 
aan hun klnderen,zodat de jo1111e generatie 
het koerdisrh vnak niet meer begrijpt. Fol 
terinv,en en exekutiea von Koerden ,ijn in• 
Irak ook r,el'n uitzondering. 

TE LAA'I' MAAR TOCH TE GOED! 

De twe.ede fiorrml'I ering van cte uenTDOELEN 
v,nn lre,~ !euvens S'llRUK!llUURP'LAN, In ckt obe r 
ges,te~ i,n de gemeenteraad, ziJn in boek 
vo am ur~gebrrnoht in de Laatsr.e dagen van 
•februari. De tekst doteert evenwel reeds 
van 2? se~tember. Maar niet getreurd: 
het ding is zeer interessant en is te koop 
in de INFO-W[NKEL van het st~uktuurplan 
in de Brus~~lsestraat 61 A,tel.23.01.93 
voor de pr1Js van 35 hank. 

"Laar · • ~ nu,.c a,,s uank voor uw a,angenoo 
r>ozcn, - m 
F.on and.er de schil 1 en 

ver- 

en de dozen." 
Mooi gezegd maar wat doe je met zo' . 
~aad (en met je schillen en dozen) :1:je1e 
Ln Leuven zo weinig popier111anden of •01 bakken vindt? VU l - 

Wie zou don aan de vcrle1"d' k ' ing unnen wee• 
sc~on om zo'n afneanbbold klo , ,• 
rr1ctzakje of abukRcle~•n 'khu1a,vctt1g 
wljJ niëmand hot 7.Îot , h ,ga21et,vlug tez:- 
mikken. · .ue ter een struik te 

l>c 1 euze"Hou uw 8 Lad achoo " 
waardiger klink 1 ~ zou wel geloof- 

k .. en n s er h~er en daar in 
por en,b1J bushaltes wik 1 ' 
papierbakken stonden: nes en •~holen 
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