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De strtjd cussen de konkuerencen om het be 
zit van het vroegere pres·tigebedrij f Marie 
Thumas hee.tt in de pers ,heel wat aándacht 
gekregen. Konkurrent Talpe haalde met zijn 
boze reaktie op het plan van streekeconomie 
direkt ae voorpagina. Degeest wordt ver 
heerlijKt als een rasechte Vlaamse self 
made man die de Franssprekende adel, uit on 
ze streek éens flink de les gespeld heeft, 
Toeval\ig of niet komen enkel de onde rne - 
meirs aan het wc:,ord. 
Maar de stem v~n de 9,00, ai;b.e:l!der,s,, die de 
dupe dreigen t!' worden ,g,ing verloren -in he): 
kcb.aa L, D~ zi,J zw1j gzamc .doppei:-s z.al ,-,eer 
eens flink aangroeien. Dit is natuurlijk 
geen nieuws voor de pers die bladzijden vuJ 
len met sensatie rond het proces Jespers. 
Voor ons is de zorg om de werkgelegenheid 
wel een voldoende reden om wat meer aan 
dacht te s-chenken aan dit probleem. 

:EEN BLIK 0:P 
MARIE T~UMA·S 

f 

Op I noveml:ier werden de d euran gesloten van 
het bedrijf Marie Thumas dat vroeger één 
van de grootste werkgevers was in, liet Leu 
vense. 
De f e adel heeh bijn,a een eeuw 
lang ,erd'iend aan d-I t '!iedrt f. 
Nu r h 9111 hun kapi e,Uig- 
helJ,d De wer~neme rden 
'di,t hebben Lenen 
Twin eden hebben ze hecte eens aan- 
ge,dur n te stellen. De vakbonds- 
afgevaa vlogen op st,raat en de sta- - 
king werd door de rijkswacht gebroken. De 
er{genamen van de gel>roodroofde a_rbeiders 
ebben enke·le jaren ge leden een scna~ever 
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TQ(m "Het: DijZ<Jpaa:cd" al.s naam voor de 
rrieuuqebaren eëadekrant: vooi, het eerst ter 
tafel kwam, was m:e,t 1;edeZ1een van de redak- 1 

tie iiaa,r, even opget()gen.mee. Men vond het 
een !f!?i*svondigt woor>dspeiing Nijlpaard - 
[)ijZépaard, het was leuk, mam> ale verpel'"" 
,s0<mîijking van een stadski'ant vond men het 
weinig betekenisvol. 
Wat uertie l-i: de naam "Dijlepaj!U>d" nu eigen 
lijk o.ver het op.iet en de bedoeling van ()nze 
stadskrant, vroegen enkelen aich af. Neem 
nou "ëoeiat:", dat :,egt ai heel: wat meer. 
Daaronde,r, vel'staat men dat-men zich niet on 
bectuigd zal ?aten-!l dat men het stad.ebeetuw, 
en zijn handZange.rs niet op hun eentje zal: 
laten beslissen, maar dat men ziah over-ai 
mee zal moeien. t,fam· "l!-i.JZepciqrd"? 
Welnu~ de MjfeZaare hebben onge'l.ijk gehad. 
De nqa;r. "Df.jupaard" is niet al.leen ludiek, 
hij leent zich ook neg tot overvloedige vor 
men van bee Ldepraak . 
Zo spreken wè bv. 1,an de eetretie stappen die 
het Dij.î-epaard gezet heeft, om dan even ach 
tierom te ki:;jken, wat vooP ,indltukken das na 
laat. ,0f we hebben het over 'het feit; dat 
het beesc een etial: moet. hebben. Of. we 
sah.r>eeuwen : "Neem een abonnement: op het 
Di;j7,epaard, het is ziàn gewicht in goud 
waavd !". En ze kunnen we doorgnan. 
Bovendien ie "Het Di.ilepaaf>ii" niet alleen 
een bron van :rijke bee Zdspraak, he't is ook 
r.,-el degelijk zlA)QQ.l• symbol,isah geladen. 
Her. symbolische van het paar,d zit 'min 
zijn omvana, zijn uitevlijk. Een DijLs 
paard is lag, ~>aar> het binnenkomt zaait het 
ve:m.a-rPimg, het wr>iîkt, bepaalid« 'd.ingen toe, 
het doet: vaste unardan wanke'len. Het ie 
aen kri tisa-h pàa,•d,, soais we dat vroèger ,ii 
pleegden te zeggen. Het heeft ee~ (Jl'Qte 
mui.l: 

1 
1 



DEN 
GEMJEENTJEPRA\A\T 

Maanaágavond, 23.0l.78, vijf voor acht 
Venassll.ng btj h,g,t binnenkomen van de raa_ds 
zaa•l: op ons ,p'ap~$-tj,e met de ái;endo s·tailn 
s l!e·c1i,ts 35 pun.ten. G'ewoonlfJ k zijn het er 
sedert de fusies zo'n 50 à 60. Het zou dus 
'n~ vaug gedaan zijn ••. 
Al bij al werd net toch bijna middernacht 
"oor, de raadsleden éen pint1e konden gaan 
drinken of hun •boterhammetjes oppeuzelen 
vooraieer de bes•l'ot·en zitting aan te vatten. 
En die beloofde ook nog wat! 
Het ~ollege had namelijk 2 van de 5 punten, 
die Toböack (BSP) aan de agenda had toege 
voegd, naar die besloten zici;;!i.ng ven.lezen. 
(dtt ··gebeui,t mees.,tal als men nainen dient 
t'e noeme,,11) . 
En hierover verwónderde Több ack zich noch 
we1 even. De stad had toch zelf de zaak 
van de aankoop van hec huis rrr 12 in de 
Muntst1eaat, het zgn "kiekekot", in de pers 
gebl!achd De s t.ad zou namelij_k bij de open 
b are verkoping van deze woning (met mede 
weten van de notaris?) benadeeld zijn door 
dat een str~man de prijs voortdurend op 
dreef tot aan het plafond dat de scad zich 
gesteld had. 
Replie.k van Van Sina z "Het Ls, niet zeker 
d·at wà:ê in de per.s staat a l Le s is wat è r 
over- deze zaak te zeggen valt." 
Oo!< in verband mee he c t'-'eede pun c, een 
11eval.van bouwovertreding, be l oofd e Vmi 
Sin, 03.men t:tr nc2aen. 
'l'otdaar de voorbereidende sche-rmur s e llngen 
waarna men de agenda aanpakte.. 

7 
Tot pun t 13 ging he't vlot. We outhouden 
eruit dac de niet..-we chauffagekete l van 
de ke~< H.Harr - B1auwpuc op kosten van de 
s tad geïnstalleerd wordt, kosceo z o l n 
750 0~0 F; dat dé toestand ;,an de stadskas 
kan eyoluere'l'l van -68 m'lljoen .b;i september 
tot +112 miljoen nu, zonder dat men zich 
daarover hoeft te verbazen. 
Op pun~ i3 stond er echter een boom ln de 
weg. Het kol1ege s:t..eJde n,imelLfk voor Lo 
d-a H.Gee.s.t~tra~.t vijf huizen (k>totten ?Lgen 
lijk) aan te kopen;, nu eigendom van ene 
relig;i.e·uze kongregacie, voor de luttele som 
van 505 miljoen. Hiermee wil de stad de 
kruid1cuin uitbreiden en de rooilijn van de 
H.Geeststraat realiseren. 
De ctllRQSitte trC!lk. he-es nut van àeze operatie, 
tn tw-ilfe l en vond de 1r1:1.1 s veel te hoog, 
Over één zaak was iedereen (schepen Cnops 
bevestigde dit) het: eens: cl? boom, een eeu 
wenoude ;plataan, moes c behouden blijven. 
De me=derheid kaurde de aankoop go,e,d. 

Ook he.t "l:>}gende .pun t : aankoop van het huis 
nr H, i'n ae Eikstra-at vormde een struikel 
blok. De bedoeling is langs deze weg ~n he-t 
zgn kollege van L~ik in de Muntstraat een 
voeti<gan!j:ersdoors.t:eek te verwezenl1j ken van 
hen ~oges:lihoolpl,;d,n naar het cen't.rum. 
B.tj d'i't: y,unc ste1de Van Itterbeek (VU) o.i. 
terecht het ontbreken van een globale kijk 
op de bedoelingen me.t al deze aankopen aan 
dek~. 
Antwooi;d van Cnops-: "' t is rag gegaan maar 
wij moes'ten rap ~ij,n,." 

Bij 1\et öiermuseum noteerden vij de onthou 
ding van de VU: zij spelen hierin niet meel 

Kwa unt 2/i ti,ite1: "Overdracht 
van lre de gemeentera.ad .aan 
het van ster en Sc'hepenen, 
1ng t,t.82 bii,., par. l, van de Gemeen- 
tewet, betreffende- de wijze van gunning en 
de voon.-aarden van aanneming van werken, 
Iev en d lens.ren." 
D~t n,n zo,r,eeil a,1 s da,t he-t ¾oUc,ge 
voo oor punten voorzien in de gewone 
beg ~leveren van plastieMz~kken, van 
stookolie, onderhoud van de wegen, ••• ) zeli 
kan beslissen over voon,aarden'V'an aanbe 
steding, toekennd.n~, zonder de gemeenteraaèl 
1,n te H,eh een "f C!llÎI goedkeu,r:tng t'e v.~,all'ell. 

Van herwaardering gesproken van het gemeen 
te.uad slid ! (zie kade rtJ e) 
Enkele markante ui.tsp,:aken vallen btj ·z.a'n 
dd sk uss ie wel te, rapen: 

Van Den Eynde (VU) ,IZs r.n:j hoe Lançer hoe 
mt"nde1• op de gemeente1-aad k:eijgen zul.len wij 
ons moeten laten, omeehol.eri tot: epeurhonden, 

Van Zeeb1•oack (BSP) Ik vinà di,/; uoorutel. een 
kaakelaq aan de g=eantm•aad en 1°1<. vr<aag mij 
af ~t de volgende ,;'tap zal: zijn. 

H:;.:l,~4 (lWV) /)a.t •l)OOY'_M;e /, 'lijkt 11n:,j rn.ët: al 
te kathol,i9k. 

L·aat-stgl;'noemde onthield zich, als enige' van 
de meecrderheid, bij de stelllmin,g over dit 
punt. Meteen moeten wij dus - tot onze 
spijt - vaststellen dat Bare Massart (CYl'), 
anders nog al eens een dwarsligger, zich 
bij deze aanslag op de rechten van de ge, 
meente,:aad heeft.neergelegd. 

Dan zing het op een drafje naar punt 34: 
politieverordening op de karnavalsviering. 
Hier coverde Van Den Eynde (VU) Van Sina 
zijn karnavalsboed tevoorschijn, dle hii 
hem ·de. vorige zaterdag afhan:dig had weten 
te maken. 

Na die dit drollig {woordgebruik van Van 
Ittercbeek) besluit van de agenda, mag 
Tobback ztjn 3 overelnd geblevenpuntjes 
ter t·afe l brengen .. 
bit fs meteen h·e-t se tn voor een aanc.a I le 
den van de maar de'rhe id om de zaal te ve-r 
laten (Bruyninckx), ostentatief de gazet 
te gaan lezen (Devllcs) of met hun buur 
een babbeltje te slaan (Verl~nden). 
Enige elémentake beleefdheid om tenminste 
te 1u±steren naa111 w:at de oppo'sJ.tie tet: · 
sprake brengt zou bepaalde raadsleden ntet 
ontsieren ... 
Rond de aanwerving van zo'n 240 tijdelijke 
personeelsleden. fo het kader van het p Lan 
Sp i t ae ls ,(derde ar,bdd,sci rcu.lt) on t,spi!J•t 
~ieh een n4jd'bg'e· c;!1skusijie (of was he t e:en 
dovemansgesprek) tussen schepsn Vandeput.te 
en Tobback gesteund door de rest van de 
opposJ. tie. 
Wi1 het koUege deze belangliijke bclei:ds 
bes1i ssing Ja dan neen op de gemeen tte'l'l.\-fd 
brengen, chat' s tne questi!on. •crvol'3 bi,. 3 

-2,- 

gemeenteraads I eden 
orn scha+e n tot 
speur hond en ? 

Het kollege van burgemeester en schepenen 
h~eft dus een aantal bevoegdheden van de 
i:1emeenceraad tot zLch getTokken. Het 
lijkt erop, a'lldus• ti,ber;t (Il$)'), dall; mea 
stilaan alles wat tn de be~rottng staat 
aan de kontrole van de gemeenteraad wil 
onttrekken en inderdaad het bleef niet 
bij de aanneming van werken, leverin?-en 
en diensten die. in de ~e-wone bep.rnting 
staan. 
-tie c ko ll<qrn "1a•s evenmtn ,::innens de aan 
~erving van 231 werkkrachten van het 
bijzonder tljdeUjk kader op de gemeente 
raad te br engen . No1t meer !elten wijzen 
in dezelfde richtin~. De opdrachtgever 
van het s.c ruk c ourp Inn is het kolt~gP,, 
niet de gemeenteraad en in de stuurgroep 
zitten aUeen drie schepenen, 11,een ge 
maen ce r aads-Ie den , Deze zullen z Icb. dus 
moe een tevreden $ CC' l Len, zoals ic.de-reen, 
mee de informatie d Le de ~tuurgr.oep wenst 
Yrij r.e geven (7.'Le arti,k'el in Dtjlel?aard 
2). 
Komt het nog zo ver dar de goedkenring van 
de bejlrocini: (-meerderheid c~gen minder 
heid?) een volmacht is voor het kellege 
om de re i,t van het jaar ziJ n zin te. kun 
nen doen? Gemeenteraadsle·den zulle,n dan 
een ce speurhonden moet·en worde11, willen 
ze nog ie-ts te weten komen. 

Oac d.:- ~emeeoceraadsleden van de m_eerder 
heid zich de:gen dt:1ze e,voJutie ni!?t ver. 
?.e1:t"n, hoe:ft je. niét té· v.erwo1\dere,n a,ls 
je bijv1>orbeeld het laat-ste nu1Mter 1eest 
van "De Schakel" (maandblad van de CVP 
Kesse 1-Lo). 
Onder de tic-el "Wat ge-beu-rt daar in de 
r.em<0cn tei;aad v,,an Groot-Leuven" l.e,zen i-.e 
ond.,,ronden:e t;;ar. de langduri!gé t'aadszit 
ting,rn te wij ten zljn aan "äe kleingees 
tige sal,ota)!.emetodos en de zinloze in 
terpellaties van de BSP en de VU die 
maar i-~n doel voor ogen hebben, n amel ijk 
l:fet besturen van deze g·ro-ots.tacl Leuven 
oamo~e l!j k maken" . 
Maar "onze G'!P-rr.andatai;issen latell zich 
echter nlet vangen aan deze onwaardige 
dorpspolitiek en zetten hun alctiviteiten 
voort". Tl'ouwens het kolleg" Ls duide 
lijj< superieu•r: "tijdens de bespr,eckins, 
v,an de hep.;roti:ng hc:ef t èn?.e CVP-sehepe.11 
Vandeputte z.ijn finansieel. belei,4 za 
meesterlijk verdedigd dat de BSP en de VIJ 
e:c bij zatea als gebuisde jongens in een 
tagere gemeenEeschool". 
lfat de Leden vaa de meerae;rhei cl zèLf 
m_èe,s.t,11 :dtte11 ce slupe.n, t:e babbelen elf 
de gazat te lezen 1s natuurlijk eerj an 
der punt. 

redalctioneel vcr.o/î' Vdt1 p, 1 

Het Di;j lt>cpaai>d 1ls der'haZ;:e ee11 d.ankb 
Mäà>;, het is oo7< ean <3e'l' t . 'k , <n>e naam, 
Rt-ant te maken van en vo.,,J. e po~1-ng om een, 
voelenàe GPCotl._euvenaa:..~ o·\:t.e. s1:~1 Vé1'g.e-ten 
bl-ijvend" kans geven zijn st~n 1,n en hem eon 
Bn dat 1,c1e dtaP éoht werk z. t?. verhcffrm. 
mqg ;j(;! t,•i:t hp,t nu uoügG1ii:2~~ ... ~~;~en ma½en. 
l1e,t opf;,3l,sGmmei;je tian h t •J,f_ r QfZe1,den. 
•f.<ide1' l'<Jdak.tieZid er e aantal, uren dat 
steed't level'dirJ de p dmaand aan ons pam'd be- 

b . . l'On e snm va,,, ~20 l<Nlru, •,J heel 'lûa_t r>edak.t . , c, uren ap, 
bleven ( da 1 8 bicina IO 1-e-~Ïden nog besaheidftn 
211g nu 11oZf' een' dey, 1~0 e da,g,mJ. 
lll<i>l?ten wo;d~n. B7.i ,•}e l-i,;JR,e iji>é>' :r.qu be Zoond 
Peake1:es, je bviov il ons _dus heLpen met je ,ie liwen. ,m, art-tkel.s, je ge'lil én 

!Je,t; Di,i 7-!lpQPil'jl, 
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HET AKTIEKOMITEE TER-ELST-TERBANK 

de bedreigi1mg 
In mei ' 7,~ we,rd, in, dil ~i,j'k - · - 
tER~A:NK ii!\ lte,zer<l!ee (ge.lege e 
'ller~uurses,teerwu~g en, de ,o,p:i;; 
ll!l'tosneà.weg~ ·eeri a~tiekom:iJ•bee : 
gen het hoogbouw,p:i:ojekit .BUE· 
om 'lfier woenb1ok,ken vcor lieri p 
de weides 'll'an het ~ezuitendom 
01>ge,t,rokke,n worden.. 

Het aktiekomitee uitte versehillen~e be~ 
.zwa11en fegen dit projekt: 
°Mi>n vroeg zich eros tig af of tlec veraJ).t 
woord is bejaarden te isole~en in apparte 
mentsblokken aan de rand van een wijk waar 
bijna geen voorz,ieningen zijn. Beja:;ird.ea 
zijn beteir gediènd met eigen aaI\Sepaste 
w,oaipgen en een degeli~l,<e dienst vooa, 
tbu±sverp~eging en bedeli,ng 
ttijdeo. ~o kunnen ze zo, la~g 
hun eigen verttirou~de omgevi'n 

'lia',l.'•i!n$ met een 
ii:eze'l.i·de boµwp· 
11zri,ett me11 dat d - 
enl<ell voor 'Elen 
llende bejaàrde 

de 0,zerheid bouwcoeiating ver 
de promotor aan cle gemeenschap 

degelijke waarborgen moeten geven omtrent 
d.e firuineiële beheers'llorm en het socd.ea I 
karakter van het projekc. 
0.Door z-ijn ligg-ing nabij een openbaar park, 
betaald door de gemeenschap, is het ter 
rein beter ge~chikt voor een openbaar ini 
tiat,,ief. Op die wij ze komt liet vo9'1!deel 
van de ligging ten goede aan de gemeén. 
s_eh'a'p,, ee11ge11 dan aan een ppivé-p'l:'Omo,to.JZ, 
•~oogbouw naas t laagbouw gaat ni,ep .samen . 
• ', onvo Ldoende pa-rkeergele.genheid. 

em ve1r·schi Ll.ende straten van 11e-i: 
u1l,en venadig~ wor-den met g~par-,- 
auto ',s van '11esi!de'nt,en1 

uwpiaats is enkel be 
de st:raten van Ter Elst. D 
z·ijn niet geschikt voor he 
dat tijdens de bouw~aze be 
bel'.'eiken . - . ,en de bewoner 
z"ouden met de "brokken ' b . 
"Ve,:,kee>rsove,:dast voór de nau _n 
is een gevaar voor de spelende kinderen, 
fietsers en voetgangers. 

r 

reaktie uit de wiik. • • 
Naar aanlleiding van die bedrê · · n de 
wiJkbewoners zieh gaan org_ani a 
allerlei aktivioeiten hebben et 

matnt V8J1zet trege_n hetr - 
t. 
anUei!ic;len aktiie 
r toe,: p_eé!iti.(>'Q, 

·gem\'entebestuuu, het ~n ·j.- 
,aonen van de gemeeni:.ei;aa 
ook VersehHlende <1ktiviteft · jk- 
b.ewone,rs te i11foi;meren of op ce reeyen 
om mee te doen: een cekennamidaag, een 
autokaravaan, omzendb rèeven , .wij:kve1;gade- 
t"Îngen. · 

Verder ging :men ook uwplannen 
bes noren op de sûede dienst 
van de s nad en zoçb nd_ere mo- 
gelijkheden voo, . 
llooiïheen d1ie ak,f • · ekt Bue+ 
lenij• wer d 1\ lttieko- 
mil cee ook u' 
0Men wi.J: komen een 
aanvaa,rélbàa,i; n. o·r 
Aan•1eg: een pla t 
gemeencelijk g~o ·n- 
sp'raak )fan de wi,j, 
•vervolgens wil m ven ij,.,eren 
voor de oprichting o,x.tmoe,tings- 
centrum. 

resultaten ?I 
!:let werd een lange ge·sch,iedenis met het 
geplande hoogbouwpro,j~k_t van de fil.'llla 
lluelens ... Maar om een lang vei;naal koe r 
te maken: een eerste bouwÄanvraag werd 
gewa'igerd. De tweE!_áe ~ n&Eh_táns weinrg 
gew,ij,z±1;1de - b'ouwaanvfaarg, le/'C'rd g,:i.edgèkeul.'d 

•door lîc t s·chepen\<'ol:\,'.eg~1-.ep '<jui,, i!o'o11gc 
S•tuurd ne'a:,: 1) ted_c'be.ew in 'Jt11,u'ssel. 
Het a\<t!Î.eko,nltee nam koJrtfa~t 0,p, het het 
Xàbinet voor St1/eckeko~om~e~ Daar verna 
men, ze dat -volgens he't ge.westplan- nie't 
hoger mag gebouvd worde,n•·dan. twee bouw 
lagen, in zones die nieG direkt aansluiten 
bij een bebouwde kom. 
In afwachting van een vo.Ll.ed Lge studie van 
het dossier sprak Stedebouw in november 
een voorlopige weigering uit. 
Na ePrsc een afwaéhtende hDuding te hebben 
aangenomen,sprak het schepencoller-e in de 
cember een weigeriog uic. Intussen liet de 
bouwpromotor de perfoci_e va_n deTti1t d agan 
om in beroep te gaan voorbij gaan. 

Je ziet maar ... den&eµ de mensen van het 
a•l<tiekç>1nitee. }fa-ar ze b1ijv;en r~AAKZAAM en 
wet.ken 110 r\Jêr L 

n·ufti19e, les.s,e,n ; 
De wijk Ter Elst 't in:tu·ssen a:l 
aardig l"llt et"l(ai:0 omtrent de 
organisatie end an .ze'n aktie- 
komitee .. , 

•an, de taken goed c:e kunnen verdelen 
en efficiënt te kunnen werken organiseer 
den ze zich in een k'8CJ?;1, een aktiekomltee 
en een grotere groep ~einteressee~den, 
waarop men beroep kon do~ bij de eigen 
lijke ak t Ie.s , 
'Het blijft uci:terst belangrijk om alle 
wijkbewonars voortdureod ·en voldoende op 
de hoogte te e rden er re- 
gelmaui~ Oq,ze Tagen en 
twée wbkverg iseerd, 
"Ben. ~tiekom ,l kunnen 
t;_eaiil•en \)P n gen. lüen 
v.oot'.beeJ.c!j'e h ie Ter Ebc- 
1.'e rbank was da agen na d'e 
t14eede bouwaan rse'hr-ifteri 
had verzameld,. 
•0m het verwijt te ve.rmi:,i,d~n da t je alleen 
maar j.e eigen tuin·tje wil beveiligen.,moét 
je als aktiekomicee de•F,el<i.jk geïnformeerd 
zijn en door nieuwe voor s ce.L'l.en uit te wer 
ken bewijs je, metcerö<>ad d;,c je niet alleen 
maar op verdedigin!( van eigen belangen uit 
bent. Bij dit punt van <Ie aktie is 
de inbreng en de steun van deskund~gen 
soma onmi.sbaa». 
Een w-ij1kkomitee h.oef et ·a>ll:een I in 
aktie te sehieten' r ~icn een 
bed'rej,g.iin.g voonde.e'tt 1\e't beiaid 
voo11: rij,l\ c ' , · an naar 
~wgo1ti:j){e 

1Hè11! ~ra·a~ mzet .. ~R l\eu 
!Loant &BSJ; ; 

t,.l,,M. 
,._\/ON'J> 
VOO::€ 
1,/Ct; 
Et' 

},1\1(\ WN Vi[\Et,I~ S\1' nc. :l,oRG,, VOOll 't° 11e_vt;.• 
TV=V' LE.V""1 T ... l>, 1<"'~>1 ... VAI. 1 (;At1~Î>,1US(1tS- 
;E,!1iERflÈS1'1;:1 'S~t'ECIWTUS$E.,.i;,,/ l,C. 1'\e>ISE. c,-,.,.i; 
ti1E 'iEV • ~ 1)1.bTE Jll•1. 1 l'E, Pispot, "E 
RE ~~~~ i>1~6-W 

A•l naar sl·e geme.en·t'ef:aad ge,w,ee.s,t•? 'Al 8 J l• 
nood kwar•t voor aclit- a.r-r~vee,l.'t, ben je 
camel i.J k zeker dat j'e ,nol( e.en agenda knn 
bemaehtJJgen van de 1á,tti'ng.. Al staat 
daar nie,t veel •Jitleg in,, he, kan to-ch 
niet 7-6 e,rg moesilijk zijn mn er enkele 
ekscra te stencilen, zodat degenen die 
oege[ijk me, de raadslà~en b1nnenkomen 
(ongeveer kwart voon aehc) osk nog zeker 
zijn van een aksempl!aàr. 

-f\,- 



poppenkast van StekaZbees. 
FOTO : OIJLPERS tl 

Lel!lven (UP[, ANP, BF.LGA). Qp zate-cdag 7 
januari ll'eleefdeti "Ie in de apo'r cha l van 
R-ilse1e de dag van de jeugd: het ee,,;s te 
'opèn. j'eugdpat:lement'. !let is een open 
inspraakdag d~e de Leuvense je1.1g4raad 
(le.es j e1.1gdpntement) in haa r s t ruk tui;,:,n 
hee:f'ë ingebouwd. Deze dag werd meegemaakt 
door een 3'00-tal Leuvense ,iongeuen, en 
t:re>l!liasht 2;ullen ze e1: ,toch ie,"s arm over 
,g~b0.u<:1.e.n 'heblian,: ds ,l\·e,t geen long,oncs,te 
lsd?n1f:, ·/l,es:p·~ongen trommel'l1i:Ï.t!?.èn oJ: een 
ka11er d>1,n zal ei: toch zeke'r en vasc iets 
van de geJioden iliformatie blijven hengen 
z.:i!jn .. 
Inde~daad, nee hele jeugdparlement kaderde 
in drie thema's, die welis-,aar volgens een 
aan'tal mensen niet direkt inspelen op de 
p11ob1emen van de jonge1:en, maar woarrnee ze 
toch dikwijls gekonJironceerd worden. Met 
het thema 'kind in de straàt' nam de dienst 
spéelruinic:e he't <;>p voor een kindvriendelij 
ke gemeente. Er moet t:uimte zijn om te 
spelen en de kans moet; ook geboden worden 
-om zi:cn krèatief aktief uit te leven. Ze 
verzetten zich tegen bouwpromotoren en ge 
meent:ebesuren, die meer belang stellen in 
een prestigepolitiek waardoor het slijk 
der aarde in de zakken van voornoemde per 
sonen kan v1oeien, waar het eigenlijk de 
kinderen zijn, die in het slijk zouden 
moeten kunnen spelen. 
Ten tweede was er het thema 'jeugdwerkloos 
heid', dat nu we de kaap van 300.000 over 
schreven hebben, toch vrij aktueel is. 
Kiezen we voor lapmiddelen of gaan we er 
kei1la,;d tegen in? Wat ziiin onze oplossin 
gen? Boe léomt het trouwens? Ligt het aan de 
bàby-rböom van de vijf tigei: je ren of ligt 
het dä:ep ingeworteld in het systeem van de 
vrije ma rk rekonomi.e ? 
Ais we de nuchtere c!i.j,J:ers bekijken zien 
we dat in ons a,rrcrndissement een 5000-ta'). 
jonge11en onde'I;" ae 2'5 werkloos zilin of zowat 
40 :li van de totale we,,:k,1ozenbe:volking. Voor 
zfolizelf spreWe.ndc çiJi fets. 
T~n d.e.rae was er dan nog hee !=hèma der<!e 
we'l7e1Ld en mul üaa,tional,s, dat zow.e!l ,pQ1i 
tiek, ec.onomi-s,cn all•s morree/1 aen p11obleem 
vo~t. 'De multinatio,pale onàeT,nemingen 
blli:Jv.en prö,!iitteren van de w.e11ltet:s, hi~,ç 
:0o.,,el als in de derde w,ere,Jld. ZiJ IHijve,;i 
ae lonen, ae prij zen en de poli cie½ man,î,~ 
puleren. 

Lege de j'el!gd· z,ich frie,rbi,1 nc:,cei;, Ls d•h de 
Punk-.gene'l:'&tion 7, Het i,,a,s de 'be'doe,l!ing dat 
deze themá's, spe~ls en •inJiormattief aan bod 
zouden kol(len ep l\e.t open jeugdparlement, 
Wat k-wa~ hieYVan terecht1 De groepen ze]fi 
brachten op de me,;;st mogelijke en otimoge 
lijke manieren infonnatie: iri,d~odgewone 
of kleur:Eijke in:fostands, Er waren ook 
doorlopend lievrijdings,fil'111s die heel wat 
jonge ren 1o.k,te,n. Een deba,t rond het thema 
jeugdwer1<,llooshei.d - he't bleef nogal aan de 
oppe rv l akue - wer,d op band genomen, D! 
integrale tekst: zal b±nnenkort gepubliceerd 
wQcrden. Er werd ock een, RVA-spel en wereld 
banaelsspel gesp·eél.,d waardoor het thema 
~IND en derde were!ld werd behandeld. Het 
meeste stikses werd gekaapt door net kinde,: 
theater Stekelbees die zeker en vast &ij 
een,heel pak jonge1:en iets losgemaakt zal 
hebben om zel~ te werken rond hun speel 
pleintje. 
M8'1T, door de eerder koz re :voorbereidings 
periode en bepe,,:kte voorl>ereidingswer,kgroep 
van s1eèhts een 7-ta'l personen was het 
gehee L nogal l<dkkemikkig in elkaar ge 
bokst. 
Het is wel spi:,it:i,g te noemen élat geen en 
kel besluit aan deze dag werd gekoppeld 
-zoda.t; het geheel to·t een eerde,r vrijblij 
vende lnforma~ie-opsceek-élag werd gedegra 
dee rd , Ffo ook de p1aai1:s WB'S siech.t gekozen: 
ze was met liet (a)pÈrn~;rair VeTToer bijoa rri et; 
te be-ne:i;ken. 
,Voil,g·enéle ke~,r b.e:t'eit' ! 

Een kor re sponde êt . 

grati:s en zen·d.èr 
~erplichfingen : een cvp 
recept ie 
Als de CYP van Groot-Leuven (2500 leden) 
nieuwjaars10ecepties geeft, valt er nog wel 
te lachen in deze stad. nijvoorbeeld bij 
de lijst van ·verontschuldigde afwezigen, 
waarbij Cnops "weerhouden was wegens Hug 
ral". Voorzit té1: Wauters noemde Cnops 
trouwens "de eersre bouwheer van Leuven"., 
in rijn overigens erg stuntelige rede. Af 

gezien van wat rij1nCla1:ij over schepenen 
had h.ij net ook over "1978: het jaar van 
de demok'ratiscbe inspraak". Wij zijn be 
nieuwd. l;leloften, ~en stedelijke jeugd 
dienst" een s t ruktuürp.l-an "voor de uitwer 
king van het gewest Leuven 2000", het 
richtplan voor fie~spaden is naar het 
schijnt ge rea Li.seerd. (bedoeld we1::d dat men 
een eerste richtplan heeft laten maken). 
Niet verontschuldigd en tocl1 opvallend ,af 
we~ig: f,r,aktievoorcz!i.cter l!Yevlies, waar 
scb.i jn'l i,jk n<>~• nijdig ori\da,t hij in Leuven 
al lang niet m_eer. de èerste viool speelt. 
Loll.!i.gs te uics,p11aak van de dage "Leuven 
wor'd t de 1b0o;fds,êad -van Vlaams-Bráb•ant, des 
noods met ~gmon't ats geeverneur+" (Tonu 
WaL1~e-rs0, llij 'd·e ii;ig·áng we'tlden Uav-ied's,fon_ds 
p,am.fl!"e't:,lle,n uf1;~ede'eld voop een, J:ezj:ng· van 
Vl:1-r aaèls lj;,d, F(lëa1'îs ~an' Eo/1,\'cfä o:v~r de 'Wl.'a:ams e 
bewus·tw"1,rd':ilng,. 

wenstu een ' ' 

snelweg onder 
uw betkon. 
meneer? 

11 

De ve11enfg:Lng van p.oU~ie,ke journalisten 
haef t met ,grote me e r de rbc Ld de· "Be IgLe.se 
burger" uit.geroepen tot politicus van he.t 
jaar t977. De p;i.rtij,voorzitt:ers Cooû s 
(PSJI), Genélebien(RW), Ma.rtens (CV!'J, 
Schiltz(VU) en eei:ste minister Tindemans 
werden van be t hoogi; se. sehavotj ~ ,ge'duwa 
door .•. JIJ en IlC. 
WJ:J zijn de Eéestvárkens. \UJ gaan lopen 
met de eer , Deze bloemen krej!.en we omdat 
de "doorsnee bewoner het politieke leven 
ge amuseecd bekijkt, maar de evolutie van 
de ekonom!scbe krisi.s met bezo1:gdheid 
volgt": We vot:den geprezen voor onze "ver- 
antwoorde liJkbeiclci7ün" (le,es: het stB- 
7.~ijgend blijven zitten in onze luie 
stoel), want "in andere landen zouden f<as 
eis ticche elementen 'hun poli.tic'i al heb 
ben afgeschreven" (De S~andaa,i:d 2A/l/78~ 
Het DiJlei>a•ard wil in d,e toekoms,t ook zo'n 
vcorbee LdLge bu:r,ge,,r ziJln en zal voor t aan 
alle plaatselli]ke ,polLt'ieke,rs met troc 
twlnaitmpje.s en boml-zonder-naam-1 eu~en 
benaderen. w.,.g: k1i'l'tiecs hee,s~! Laa,t onij Hef 1Mere11 
voor eil:kaa~. 

Het aktiekomitee Ter Elst-Terbank,ve.raterkt 
met S111!lenlevingsopbouw Heverl:ee '(Heso),gaat 
door op haar élan. 

Op 27 Januari werden de enquêtef=wl~ei:en 
geteld over de verkeersve1Ughe1:d op d~ 
Celestl,tjnenlaan. Merkwaardig is dat Oe 
initiatie (nemers enkele voors,tel'len tot 
herinrichting van de straat (laan,,p,11:don) 
hebben ingebouwd. Op de Celestijneniaan 
is de aanieg van 2 fietspaden voor.zien en 
ter deze1: 11,eiegenheid heeft men op •de en. 
quêteformu:liereo 2 keuzevoorsteilen uit!(e 
tekend dte de au,tomobilist tot voor.zá.eh 
tiii;heid moeten unmanen. Versmal.ling Yan de, 
straat, &!roenaanleg, ... behoren t.ot de . 
kneepj e,s élie de automibilh1l i,a:tuidef d,ui" 
delij,k maken dat hij ,dqor een woon,iiebte'd 
ri]dt en d,a,t hij,, het gezond ,re,ut'aRd tn- 
daah ti.11,, snelhe•id moet mfnd~ren. 

Pe Celestij,nenlaan Mg)c er n·u Mj a'l<s een 
tkarak~-erloze st,raat wach,tend op ci'e 1:ee'i? 
ling-to',!enaar van Openbar;e W·erken. 'Br valt 
te ktezen,: Ls d·e Ce1es·ti:Jtl.!"nlaap a'ls ver, 
billdingswegi cussen de Tervuursesteenwe.g, 
(en láter wéll.icht de westel;i:jke ·om1ei.din,g 
vlia c:je Hertog;ieg), de ES-op,:H: en èle Uni 
versiacire Campus op te offer;en aan net 
snelverkeer? Of is de Celestijn:enl'.aan in 
de eerste p.laa ts een la.an in een wo.oll'ge= 
bied? 
Dat het een woongebied is, vaît allicht 
niet te betwijfelen, vraag hec maa,11 aan 
Schepen Cnops. Tu woondichtbeid is el'. erg 
hoog, met sehoo1tjes, ·zwembad en een kiein 
winkelcentrum in de buurt. 

Bij het ter perse gaan van Dij lepaara mm,- 
mer 3 waren we onwetend van de resull!aten 
van de enquête. U krijgt dus ~an ons geen. 
ciJfers. Maar het stadsbestuur 1I1ag eerst 
daags een voorstel van het aktiekomitee 
in haar stadsbrievenbus verwachten, Zo 
zijn zij voor één keer het Dij lepaa11d voor". 

Ter illustratie: de twee vo,orstellen: 

geparkeerd 

Htl!DIOE TOES'i:A:l!ID 

1~25m 

El\ nog l sp1:o~eltje: 1 

ln Dij lepaa-cd l schreven we dat in de be 
groting een bedrag van 90 OOOfr voorzien 
werd voor ontwikkelingssamenwerKing. -De 
ll. 11. H.-aktlc kreeg daarvan 50 OOOfr. 
Wij v~oe11-cn ons af:wat met. de ove.rige 
40 000fr? 
W~Jnu, naderhand bleek dat deze 40 OOOfr 
verdeeld ~erd over: 
20 000ft glng naar Lieve--en Pol Smets 
Scharlaekens voor een kindertehuis in Bra 
zilië, 
LO 000fr werd ge~ev,en aan een on.twclkkelinis 
werke,r uH Leuven voo'l'. Zailr-e. 
7 000f,: kree~ Atol, 
3 ONOfr voor de l>e:n1hanilktle (melaatsen}. 
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' · · · '. '' • Us onze franse 
zl!et da't h,ieir nie'ta lll.l!e.r te !tal 
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URJ>en,s'l;'oen aanv;ra#fim. 
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'Vl'.: Geeft de direktle ui wat 
er me,t het bedrij,f gebeur 
aotv.: Wanneer ve naai; Me eilen over,gec- 
plaatst verden, heeft de dl na 
bi.jeenge_roepen. Rij he~ft 
dat vie bij Marie Tl\umas w. 
vei;ken, n!aT Keche len over verd, 
ge anderen konden naar den d,i- 
i;e~tie heefll ons van de ov . ame oor 
een f:anae ftrma niks verteld. l1s weet 
n•ie·t of aan, de arbeid 'l'humas 
uil!l:~ gegeven ver.d o e 
door. Degeest. Wij z~j, ~ ~Inas 

1 • 
De_ regeling, die door st~eekekonomie uitge 
~rkt ve1:d met de stiliwii)gende. goedkeuring 
van de. vakbonden, komt neer op een bedrijfs 
sluicting. De z·aak Marie Tl!timàs toont duide 
lijk aan dat het patronaat enkcel produceert 
voor de vinst, teverkste,lling is hun zorg 
ni~t. 
De overheid verleent s edrijven 
zpnde.r de minste kontr e.mming, 
zonde,r gatanti'e van t 
D,e vakbonden nemen v r- 
handel,:l!ng op het hoo bei- 

lf :worden n,lè, t 
eor,g'an,i!seend., .ben 
ij1dbaa,rhe1!d " naa t 
bedri~ f sIud -n 
etd 'bren,gen en , zon- 
t de arbeidersbev . • , . , t. 

De werkgelegenheid kan enkel ~enouden blij 
ven als de vakbonden demokratisch gi,organ·i 
seerd en met volle inzet de rech-t.IDaJ:i:ge 
eisen van de arbeiders vei;d·ed,igen. 
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de struktuurplan-w1nkel 

0p het 0pen Jeugdparlem :anuari 
ve,rÇt-ame , - 
putte 
L - 
tien. 
D- : hee hu is naa-s't ·de oude bi,,and,~eer- 

n de llrus-selsesr.raat" waar nu nog 
ee ro gehuisvest i,s. 
We veronderstellen dat iedereen e~ ~al te 
recht kunnen die veagcn heeft over het 
sc-ruktuurplan. Maar •.• wie zal ae winkel 
bevolken en wat zullen die .s doen? 
Warde het passlef 11dienstb achter 
de toog, of gaat men akti ·. _ensen op- 
zoeken en informatie bez.argen? Zal men 
oud brood verkopen, of integendeel aknue Ie 
ini;ormatie i, het pub l Lek gooien? Kan men 
er pl,annen inzien, kop'te s nemen , konkrete 
gegevens opvr agen? Gaat: men lirosjuur.tjes 
op. ru,j.me schaal verspreid,en en i'tL de wijken 
b ·ssiëren? 
· wQr d r. he 

• gen ofi s,- 5'" 
, ove,r he1t: 
t,re:kken naar de ij,- 
ken (zo·11l s men di.t . e,der- 
Land kimt)? 

q tl il 

WOON-SPEKULATIE 
~ZONE 

IN Qi\,:Z:,E REEK'!, l'\l!l<K~ 
W!A ~P,l)lb-t. ._,,.,'l'l>~C.!I - 
PEHI ~P,EN~CM v/E V 
'DA jl\.C,, E El:I l!>lt LO?l ~ 
P,;Atl >ll;T 1.1/00MUl'I' 
'l)\Hµ,!:i<:.EISIE'D :P~flT, 
LO il'E 11-"l!':l~l!i~- l:'.O 

jeuqdhuis 
impuls 
- - - - 

lezen we op de deur ~an het nummer 300 op 
de Wij,gm,aalsesteenweg. iioe lan~ dàt e-r 
nog staat, •. 
Van bij de start (zo'n drie jaar geleden) 
wetid hard gezoi,ht n aa r een f!:eSchikt lokaal. 
Versch,illende brieven werd.en geschreven, 
o.a. naar dé gemeen.te ~2/4/77) met de vraar. 
naer ee,n Lok aa I îu he,t Ymeria-kotnpleks dat 
gedeelteU,j,k leeg:sttaàt, naar f1lles-Vih" naar 
een p1a•atsel:L3ke b•t:oUW:e•t:,. 0ok de Poye r-: 
Remy (d te täcli zo b,r antLvei Hg ts) wei;d i:,;e, 
vr aagd . De insl"ann:1.ngen bij he.t ,z,oeken 
naa r een huis, kw.amen ui te iade lij,k ten 
koste van êle aktïvit'e,i.ten, 
0p 28 oktobet 19.77 t rök Impuls in de hui 
dtge lokalen, blij .èindeli.jk onderdak te 
hebben gevonden. 
Vermelden we toch even da·t de eigenaar 
(winkelier) 5 000,- pet: maand vraagc(kon 
trakt vao 3 maanden) voor een huis 1.onder 
electriciteit en ver.,-armi.ng, het jeugd 
huis de g roadbe Las.t t.ng moet betalen, en 
bij het verlaten van het: gebouw a11es 
(zonder verf!:oeding) eir,endom wordt van 
de e iitenaar. 
Heel vee I inspanningen we-rden door cl? men 
.sen van Impuls geleverd om het lokaal 11e 
ze l lig_ re, 11\Skl!n (ele;e'b:,icitei t aanleggen, 
muneu wer.ha l(m, b.ehangi1n, ... ). He t 7.0\i 
niiet de eè,rste ké.er zii:JQ da t Jongeren een 
huts opknap.pen én é'r óp l\e.t moment; dat 
het er weer behoarH1,k uitzï'.et, uitgezet 
worden een voordele van ande ne huurders, 
Wie vet'huurt aal\ JONGE-REN, wil vaak nog 
ekstre vergoed worden., en vraagt een te 
hoge huurprijs, wat dan weer een weerslag 
heeft op de prijzen binnen het jeugdhuis. 
De 3 maanden van het buurkontrakt van Im 
puls zijn inmiddel-s verlopen, en 5 000, 
is een onbetaalbare prijs voor een huis 
in dergelijke toestand. Eis van Impuls: 
verlaginf!: van de som met 2 000,- Gebeurt 
die niet, dan ~s de eni~e mogelijkheid: 
uitkijken rraa r i:ets anders. 

Wie sp.raek t · eugd uit de 
kafee-s• houd w,a,t j•e dan kan 
~,e,rw.-ach,ten me ~?) i:nspan,- 
n,i:nia: y,anweg ten y,oo,:;d·eJie 
van ~,eu.gdhu robûemen . ,tl,- 
vee. l vragen ze . .. Gewoon een ei- 
gen ruimte aan een schappelijke pr Lj s , 
Maa,r (en wij t;eseffen hei: ten 'lol16) een 
jeu-gdhuts 'is rfätullrlijk geen brouw-er ij, 

handëlaarsverbond, en dus ... juist, 

zonderhuis 

lezen we op d'e deur van het nummer 86 in 
de Weggevoerdenst•raatt te Wilsele. Erg 
l~ng za1 die naam er niet meer prijken. 
Het · rouwens ook niet, Aangezien de 
eii! ~dd!!t het gedurend·e drie j aa-r 
g,17 j,esch'i!k\d:ng stelde -mits beta- 

e.ra s•Urt'J.1 en va rzek,ed,ng) het 
gerond wU veli'k0,pen, moeli ,;J:uv.en 
ziljn' te'!lten op,sla:11e•n, 
gezegd,, 

e'f:d ,11e,d.cht naar het s t adsb e-. 
lgens de schriftreU,1ke an(wont- 

, !;pektieve1d.j k de <Heren Sprockee'J..s 
e ijn ·er "in Leuven geen ge.sch.:l!kte 
lokal.en ter beschikkin.g" (,,,) 
Dlls, g.init .:Juvencus ;,;èlf op zoek,. 
PPob>l.eem: er staan weini,r, hutzen "te liuur 
die gt'OOt genoeg zijn. 
Momenteel lopen onderhandelingen met At;ll,oi•s, 
di~ e~n jeugdhuis nu niet bepaald met open 
acmê'n ontvangen, aan11-ezien zij voor hun lo- 
kàl'en eigenlfjck een permanente opening wen- 
sen (onmogel.i,:jk vooti de meeste jeu s). 

· ·s bovendien om redenen va -,e- 
. r11,ktuul7 niet ~11kend. è:j;- 

11 een ten. Ge-en ce,nten ,- 
gaven I• 
e 0p-lo.sstng z,ou e.ri,n 1bes10aan• 

d_ alen te gebruiken. 
1 .. anua.i;:i geen op 1os•sing gev0nden 

JuveJ>tus op ,straat. 

ïwventus 

9, 

n de l'eda\Hie: 
H n heef't wóonzones vastgelegd en 

,ngszones. Op de eeTs 1;e kan ge 
b w wor en op de tweede niet,tenminst~ nu 
nog inie~ ,ze zijn v<>orbes temd a>ls reserv-e 
woonzones. Toch stellen we nu reeds vast 
dat 6ou'-'flla·a.tschappijen lonken naar d'eze z-o 
nes en t:eeds vis.:Jes aan het uitgooien zijn~ 

Het· tuss!,n Hei.debergs tro,at,I,odreef, 
Ko n Platte-lostraat te Kesse]-lo is 
~ · 'l'eià ingsgebied en Ma•texi ·zo• n 

.p,iij. Ma t,exi heeft zopas ~en 
•a:Q•vraag ingec!kiiend en d·e po'p' 
ar< het; danil er1c. 

0 
0 

~o•f:,M 
~ ~ ., 

~- 
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Indien de ruimtelijke ordening aan weotte"" 
lijke voorschriften gebonden is, hoe fs dan 
'het vo!gendè te verklaren? 
Het appartementsgebow (zie foto 1), ge 
legen in de Hertogstraat te Heverlee, heeft 
8 bo!Jc1,ltliveaus, daar waar bij het licijzonder 
pLan-van aanleg (BPA)-Kriekenbos-verste C 
bij kon-inklijk besluit van 20/11/6'!, met 
kracht: van wet slechts 4 ve rd rep Ingen toe- 
gest n. Het gebouw zit bovendien 
zo md :Ln zijn al ce nauw perc.ee·'l- 
tj g ot o'' s 2 en 3~ dat de winsthon- 
ger bouwpromotor al te flagrant is. 

De vloer-terreinverhouding ( die is de 
verhouding oppervlakte terrein tot de op- 
pervlakte vloer van het gebouw !S ongeveer 
1,5 ( respectieve~ijk .!_ 2.320 m- terrein 
tegenover 3570 m vloer) cen:ijl een 1 op 
1 vloer-terreinverhouding aanvaardbaar ge 
acht wordt, Mee zijn.!_ 172 appartementen 
en studio's per heetare benadert het om 
li.ggend woongebied de woondichtheid van 
Sc-Maarcensdal terwij 1 een woond tch theld 
van 80-120 appartementen en studio's pe, 
hectare als tede H.j k wordt be schoucd , Maar 
al geruime t lJd gaa,t de, lloµwproll)otor cl oor: 
een eindje verder pri:j st ·een ree lamebord 
( zie fo'to 4) appartementen en studio's aan 
op een perceel 1-1aarvan de bou.ivergunning 
zopas is aangev r aagd . En bij èfä aanblik 
van a 1 dat bouwpromote>rengewe ld rest ons 
nog l klacht: 'ann Kriekenbos,arme ruim 
telijke otdening.' 

~~e~~~~c-::::g~~:~~ ~ 
ouwe tijd" we.11d he ropgevoë rd :iin de s>t,ads 
schouwburg we,li'<J e en fenomeen op ons 1Gs 
gelaten waai, we -wtllens nillens nog dik 
wijls zullen moeten tegen aankijken in, 
1978. Het Leuvense Bierfestival is een 

BfERFESTIVAL: DE STROOM /(RIJGT DE VRIJE LOOP 
fiia\'i?~n 0-î( 

opzet ·waaiiach ter we de m·idde·ns.tandsve,reni 
ginge,;i terugvinden, de t,oe,v:i,std.ese 'Ve1:e 
ni,ging voor V,eemcl-'elingenve,rk,eer' , het 
stadsbestuur en vanzalfsprekend 'onze' 
Stella. Het s t.adabe s t uu r doet z-i.j n best 
met het uitdelen van pr e sençj as aan orga 
nisatoren en met hac vrijmaken van de 
Raadskelders om er een Biermuseum in te 
dchten op onze kosten (minstens 3· mil 
joen.). Het materiaal dat hier zal worden 
tentoongesteld aan de dorstige burger? Oud 
brouwerijgereedschap dat geleverd wordt 
door de enige brouwerij in Leuven die erin 
ge s Laagd is te overleven door àl haar kon 
kucrrentcn op te zwe1ge"· 
De '1Good old clnys" (waarom eigenlijk al db:t 
2Ggenaamde Leuvcnac ftilklöre een 1llnge.Lse 
t:.ite,l )'tii-vén'I) was een nón-sto,p p,110,g,ranuna 
l'BM'bij t.cuvcnsc wedcrw11a1:di»lieden anno 
1900 opgevoe'rd werden en, hoe kan ne~ ook 
a,rders" een bierl ~ad moes t gekozen worden. 
Laten we do bloemrijke vco edens cha.t van 
Omer T r i nu in l'asoc-l•artout het even voor 
ons ze&gen: 'Want op de planken van de 
stadsschouwburA viel heel wat te beleven. 
Hoe kon het O<i>k anders? De elite, de crème 
van wat Leuven aan kleinkunstenaars t-elc 
was vertegenwoordigd'. (PP. 18/ 1 / 7'8). Hoe 
kan het ook anderu met deze titels? 

rlied'', ''Maalilt uw mous tnc.he nog eens 
"Bri:et, bier t l>j.cn:-", '"n Bie,rtj e 'n 

..,...,tj,.e". Winnaa11 we11cJ ene Jef SeTVerius 
(snapt u de woordspeling?) mett deze overi 
gens zeer duidelijke tekst: 

'Want mei ne Stel l<1 in ou hal\d 
es et in Leive zo 1>lozal\t 
drinkter douvan c sttik o[ tien 
dan zeldet lieve schoender zien' 

Wat kunnen wij daar nog aan toevoegen? 
Dac het hele stadsbestuur zich verplicht 
zag aanwezig ~e zijn hij dit'verschijnsei 
dat het ze_1-f 1.n het leven geroepen heeft, 
en nog wel, zoals voo,:-geschrc.vcn voor he,t 
c.o,r,s~: balkon :'.1 de 'parterre', in a:vond 
k~ed·tJ nf k-LedsiD anno 1900. Alhoe,welJ. 1900 
11 ~et zo nauw genomen wc.r;d, aia ja .cr maar 
gek {l(moeg uil!zag mocht j,e d'orin. Alhoewel 
daar vragen over gesteld zijn in een erg 
late gcll)eente.i,aad ..• Wie er niet was? De 
gewone man die toevallig niet behoort tot 
h:L c~ubje m~ddenstand')rs en politici voor 
w,c du fest~val opgezet wordt. HnaT het 
k~lnuurbeleid van het stadsbestuur is ook 
n1.eL voor hem bedoeld, alhoewel wij ons 
uohamen als deze kultuur de wereld buiten 
Leuven z~l bereiken dank ~ij het ~catival 
van de b1erstad. 
Wij komen nog terug op ons bLer. 

-8- 
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Van 1932 tQt J9j8 kende Kessgl-Lo, als een 
aè,: enige en ee;t.ste ge111eent..en uit het 
Leuvensa , ee,n ~6 j aal:' du.11..end -be•leid. 
}:Iet uiczonde.!1'i,ng van de 00.J.' ei, - 
beha:11'.llde deze p,1<11tiÎ.j, s teed•s de volledrige 
me.erdei;heidt, een vreemd fenomeen in onze 
wj.sselva~lige Belgiese politiek. S~eunde 
dit sukses op een ernstig socialisties 
of sociaal beleid, of lukte de politieke 
tegenstander er gewoon n~et. in ,zic·h. ~oel 
ma.tig te organiseren? Fl!'l.tc 1,s 'ëlat b1.J de 
CvP~ove ]7(.1,j,nn'êng in '58 in heel 1!'4 t Kes se 1- 
se wij:t«m gew,ee~1a·agd1 we-,:d1, b-e,i;lil4~1 ~,1-. 
dar s geju,icb wee:,;lçlonR V001' de ave,1rw1.nnJ..ng 
waubij in ê'én klap de Kesselse "rode 
burcht v_an. de kaatrt geveegd werd. 

Ren gesprek b"ierove11 met de 9l~jarige 
oud-burgemeester Alfons Roelanëlts, kon. 
niet plaatsvinden gezien zijn gezondhe~ds 
coes,t;J.nd. Dez:e .man y,o'Lgde de ia '3,5 ovee 
leden Bé.osd..e:i; opr, .Qm Çijet ui·tzo_nge,rá:ng 
van de oo't1lo.gÜ:nren) äe sj,eL)p <te b-lijve11 
dragen tot in '58. We sp11aken vèi met 
ex-schepenen en ex-11aadsleden en met 
Kesselaars die het neg meege.malik t: hebben. 

Een nieww 
9emeenttieh11.00Î1i, 
een B·catl 
en een herberrg. 
De grote ve11lofezenlijk~ngen van het gemeen 
tabes tuur voer de oorlo:g lagen 0,p het vtak 
iian de i'nf'l1astr,ukc11u11 • 

Bij gemeenceraad·sbes'Hssing van 27 / 12/ 1•93 7 
verd het do)llein "Reuvelhof", groot 17 ha 
30 8 96 es gekocht van Albe-rn Laurenr 
FElix Joseph Gbislain De Stordeur. De 
.. b d 4 1 950 000 fr, een mee.vatter pr~JS e roe~ • · 

want de irerkiezingen scenden voor 'êle 
· .,. e m•nt11e;ge1 ga,f het dèur , Dooilr een m, .. uw. "' ., . 
Ministe11ie van 0penbare wc111ke1J. subSJld'I.Ba 
t 5,. ., de prij 8, voor h.e.t <>pl'iahten 
ot " ,. van . 1< de ge van groene zones. Bovendlen on - 
. ante stukken rond vei:kopen langs de 

Parklaan (waar vroegér 
"Het Heuvelke" n , de Bo r tr.äàt 
en de Diests (o .a . a 1'TT). 
He't 1ht\venier ve rvan o-o,; een 
p<>liiti'ekanto· kasteel gemel?n- 
tehuis, ter v. rvan ing van hec gemeente 
buis op het C-<emeenteplein. 

ln de moestuin werden door de pas <>pge 
ri.ch ce S.M. He.uvelhof 25 huisjes voor 
bejaard.en geb.ouwil. 1)eze. huisjes ,wa,ren in 
hun tijd erg mo~etrn: alles ~as tjp· he~ ge 
N:jkvlot'!')ls -met; aan&epas,t kon.fort. Huui: 
p:djs: 75 fr/m,,.and. Eén g()ed gh's bier 
kostte I fr. Het park rc,nd het kasteel 
werd opengesteld voor het publieK, tame 
lijk niéuw in ·crie tijd: parken voo-r het 
publiek bestonden alleen in de steden, de 
cve.r i ge waren voor de kasteelheren .. 

Jin het geme u!Î.•s wei;d, a:pa.rtt !,lan ae• GOO, 
.een social.e se opgericht (qoJ<'. wel 
.ze.l daaam in tijd), me c een f.ull-time 
socia·al as s t. 

De gemeentelijke zaal "Het Bad" werd in 
die jaren gebouwd ais turnzaal (met een 
speciale ingang aéhteraan, voor de scho 
len, "om de ónafihankelljkhe:Ld vaa het .ori 
de'<:wi,1 s ~e :v,.r,'if1,ia'-'"ln\"). La,ber weo.,<J een po 
'êltium b:ijge-bouwà, zodat het ook een l1ees,t- 
211al we·i;d. 

ALFONS ROELANOTSSTRAAT 

Bij ona weten is Alfons, Roelandse de em'.ge 
p.e:r>ao,im in 11110 Z het: W'/,IV/ll'lfl(' ija4>i< wie een 
s,t;r12a.t: qenoemd. Wii!i'>tl ( FJiJ swaat w:tn de Hmr 
T.e,,B11t;1•aat: in KeeBe /;-Lo) 

Oo.rlog 

Tenslotte kwam er -vlak voor de oorlog nog 
een ]eugdhe1::berg op de .ICesse'.l;berg, met een 
apart pavi'l.joën v90,r gedns~akan-tie, en 
een k~mp!Lng,. ~p 1~ mei 1 940, ,zoµ l:!At gebouw 
o-fll:i'.ci:ëet ingebu0J,wigd wo;i;cfen, mall!r cy,p IQ 
mei bnak de oorlog uit!, en de Engelsen 
lieten deze strategi,sch bclangtrijke 
~laats, op de rand van de Leuven&e k~m, 
opblazen, voor ze afzwaaiden naar °'?'n 
•l<'ê.i:,ken. Ve1en zullen zich nog de pumen 
berin-n.eten v~n dit kompleks dat bij ge 
brek. aan ge'l.d no<tlit wer,d he,1,10,pge!r!Î.cliht. 
(;Wé'l wei:d ;ne,t de q.(!,r'La,gssehade dtife i11 19i7!4 
weitd terugbetaa,ld, He:ib.erg aangekach;t en 
al~ gemeentelijk j~ugdhuis geopend.) 

.Bul:'geme-escer Roelandt•s 'lluohtte. voa1s vele 
an!Î'e-r,e l<es,se l,a,1-.;,s- n.aa,11 1Frankrtjk. AJ;~ons 
V,·ranckx nam het11waa-m1emend, bur.gemeeste•tr 
sc?h.ap"op ,maar We.174' later door de Dtrlt~ 
ser s eruit gegoo id., Ook in Késsel~lo trok 
de B.S.P. er na de oorlog voordeel uit dat 
heelwac van haar !Mlitancen in het verzet 
g~ treden haddel). (Leuven had ee_n sc:erke 
m;i.Hta.iTe tsern v;m Me-,;;zet: in'43-'4(,0. 

Heropbouw 
Kessel-Lo leed zwaar onder de bomb'ardemen 
ten: bij de Duics,e inval werden 54 woningen 
ve-r,woest. De bevrijäingsbombudementren 
-maakten 1. 166 1fuiien onbewoonbaar op een 
tp;twni van 4,.223. :Voornafllelijk Blauwput 
we~ëL zwaa-i:- gettroUe.n deer ·bommen cfi-l!. be 
dpetd wai;en voor h~t station. 

De eerste taak van het bestuur was nu de 
b.eFopbouw van (voar;ü) woningen. G,onde.n 
wérden aangekocht cussen de Kortrij'k 
straat ,;,n de Gemeencescraat, en in. de 
snnook van de I:>ies,tses tecenweg o:vet" ae W. 
c:p;s emanas traa-t na·a,r <Ie Ma;,: te lita,renl1 ~re toe. 
De S. M. Heuvelhof !'rouwde :Ln de Beesierl!a,an 
en Elf-Novenibed"aT\, in Oaaa Bla.ic.13 en in 
de bejaardenwijl< :teysen 1<ortnj)<s:J:11'.8at 
en Heuvelhof. De Kleine Landeigenäom 
bouwde langs de 1!latce-Lostraat. Er bam 
nu ook een bejaar\len_tehuis dat in '$8 werd 
îngehuldi.gd ("Fabipl.a") eoen de G00 van 
voö'r de ve-rkie:d,ngen nog niet vervan-gen 
i,r.a/s. 

tluiaj ee voov bejaamilen in de Kortwi;ikat,vaat. 
g.ebo!.111)4 vóór de oor-.fog,. 

Voor hec be Beeker-Remyplein (met hè't 
Vo~kshuis erLangs) kwamen er plannen voor 
een zwembad. Dit 1-.--wam er niet, omdat T.eu 
vén net m.et de ui,tvoering van een gelijk 
a~~dig plan was begonnen. Met de Lèuvense 
(BSP) bu rgemeeste.r rEtrans Tie 'lomans we't'd 
a$ge-sproken da-t Fieu.y,en een 0Wembad z~u 
bouwe11, en d·a•t ·!<ie-s·sèl-Lo voo'I; se,ar.tterrei 
~ zou zorgen 1ang_s de Diest!lest!eenweg, 
kompleet met een stadion (later door de 
CVP "Boudew!i.jnstadion" gedoopt). 

In eLk geval ee~ gezondere aanpak dan 20 
jaar lQter toen de'0elfde gemeenten, v'l.-ak 
"1oo,r de fusie notali'ene, besliste•n elk op 
zdieh een du'l1e kunsts,t0':f!p'Ï.ste voor at!lieti!ek 
aan OC! lagBen. 



De 1 , ,-eht 
verd . 1 1 r t 

<l!y:P 
b;e),)1':ii 

{! 

l 
1 

1 

[ 

2'WGI re mi s,d ~:tJ i ge:r s 
in l.eA:1ven,s · 

1dr,'ppers1kenr,jte.e.? 

lleY. 

e't,, or? 

8 : 
liee. 

l'l 

iiünn. 
, t·e 
m 0p 

, te veP= 

mi>hd.ev nut;,t;.iq,_, 

tr<ef,n- ?m "f'?;n P?'Bi-1iieff! 
Za,;t,ic .vu1L l.nv11ook- 

p1•1;,t.es t?.' 

-~ r. 
' . . ' •. ~ ' ~ -1.C.:!i"fP1;- .. •1.•xL.~- .. -.,J, , .... _,~· ·}).J.. _§ .. __ , 

' ,~~-"li'+''""""""'~ 
' . ~-·1.· .. ·.,_ 11\ ~- ~:; 

' 
1 ~}' :-- ,··- 

' ' .. ,v 1',:,; , ' ., ', . ' 1'f!I ioo@ ,'(l,.. ,/:. 
, . "· . ' - ~- . ~- 

' .. ' .,, ~ . 



" ER ZIJN KRUISPUNtiEN EN KRl!J I SPUNTEN ' " • 

Ondt1crstaande tekeningen il.aten zien hoe een kruispunt van woonst raten 

n-lèt nood'zakeil.ij k verkeersregela-ars moeten worden; zij kunnen gewo_on 

ook gezellig voor de OJeyonenden4ngericht worden. De foto's maken 

du:ldeUjk hoe deze kruispunten dn funk,tie van he.t (weinige) ve rkeer 

zijn ontworpen, zodat woonst-raten 'ifet u'it z Leh t van auto-straten krijgen. 

H:et kan ook anders. 
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met zi in allen onder de 
een beiaardenf eest in 

lampekap: 
de ridderstraat 

Zoals iedere morgen s tiapt; een fiks-e yrouw 
met haar 1hondJe door de R:hideacste,:;aa,t;, een 
hee--1 bepaa-Ld soort s,tisaat in Leuven. W:aar 
de eigendorranen mrdtaa,i; geen v.ie:td~an-~e c·enti~ 
metter rus c gunnen en een '!11<!Cll-~wagen veer 
be1lse ge Lud.dën in stereo zol.'gt. Een 1:icjn 
vo~tpaden, een lijn voorgevel$, een lijn 
kroonlijsten, een gdj-ze tunnel 1!'1aainse 
woningen. Het vrouwtje beert een pák 
Dijlepaarden onder de a= (een hond en 
d i.j Lepaa rden , he e is me het zootje wel) 
die ze aan cegenstribbelenéle Leuvenaars' 
wil -verkopen (voor de goede zaak). Aan 
nummer 210 verlaat ze de grij-ze tunnel, 
nog net een zware vrachtwagen in mono deze 
keer, en de deur klapt toe. In <te gang een 
dageliáks oefeningetje met de stembanden 
en een verschrikte jongeman mét ~or in de 
wind st:ee.k't zijn kop om de hçek. Dan Lacht; 
ze eens en zeu ze zich naei; onder het 
1ampeke. 

ne ,re1ige·t'e'.l: 1heid en de ve,:tlli:ee-l'sade;r, de 
puinho.op en het becon, de kruiden<iel' op de, 
boek, clooF geen enkele GB te -ve,;;vangen. 
Lawaai en schichtige Jiigu-ren, een wid,k U'Î.I! 
de • l!unil'i,ng' . Baj aarde mens·en -r,mnen 
trouwens zoveel niet meer. Maar niewaar, 

er wonen mensen. En won·en dat as meer dan 
een stap_eicje Iet-tert~l<ens, da.c is je huis, 
de 8V1"aat, de vo0-Fdeur_, .da't is p,ra,ten, 
l;ichen, en naar de· weecee- la-pen, 11et zoa-l•s 
andè re beuvenaar-s, ekskuseè'r Groot] euve 
naars. Geen gl fanmend:e schounen in een 
voo-rhof, ~een gebakke'lei in éen wijkkomi 
tee, geen spur cj e naa'r een Davidsfonds- 
ve rgade'r i ng'; geen gesprek .mer een .PMllP 
(plusminus belangrijk persoon). 
Maar wel een gebaar van verstandhouding, 
een lach naar Josefien, en hopelijk eens 
een praatje in het buur-thu.i.s "'r Lampeke". 
Dac_h~eft nat:uurlijk geen -waarde, geen 
pol1t1cke waarde, geen 'grootmenselijke 
waarde', Als je geen gro_t:e bek opz~t,nie 
waar? ~ergeet Qie wijk dan maar b-reek ze 
af, trek er invalswegen door. S~heur dat 
leven maar uiit elkaar, w_ee,; een gr;i._j ze 
tunnel. .Jawaclde, en zeggen dat mensen zo 
be Langc i j k ~lijn, 
Maa'I! h.q,pc'Li]k dan, teen d&tt kontal~c ondec de 
'L!lmpet;ap, p'17-aten e-vl'!,v je woons't, het g:coen, 
hand·e•~ uit de mouwen en, een goej m91,. En 
dan v:i.eren we Kers tm:Îls ,, 23 dacembe r is '.. . L weer zover: l,ll Mater Dei staken al 
wat oudere en enke J!e· j,c,nge'r-e mensen de - 

benen ~flde1ë tafel en keken we meka-ar verge 
no.cgd rn de g;l.,mderende oog31e~. il-1:le,p hiep 
voer alt:e mensen dli.e p,rij zen hadden opge 
snord, voo1"bereid, rond1ge'lopen en de ki,ppe 
beut err wa1·en lekker. Er we:rd mnnha,ftig 
gezongen en vrouwhafcig een s eukje ttoneel 
ge spee'Ld waar de aartjes nu nog altijd 
s~~ t~ van staan. Een dessertje heel pro 
f7J tig oplepelen met het ~ombolakaartje 
binnen gezicntsberei~. Enkele schuchtere 
dames wagen een danspasje en iemand komt 
~en vertelling door de zaal galmen. En dan 
ia ~et gedaan. Tot de volgende verbroe 
dering. Tot de volgende buurtmaaltijd, 
met een het.e aa edappe L ln de mond en dan 
ho; was ~et ke rs cf ees t , hoe doen we het 
voigend J aa,r? 
~o~ het in de ga~en: 23 december 78, dan 
LS t weei: kerstfeesc, eemn-tnste zolang 
onze ~vad.er~,mdse kiekens wi1:J.en gedi.'ien 
en zeila,ig !in, om en rend. de Ridderstra•at 
~1:ntsec leven di,e de handen \l'Îi tt de mouwel') 
stc,ke~, pra,~én en ~aehen :!.n een plezante 
omg~vi-ni, dd e w.e missehiew uoit eens 
~ooarer kunnen maken, maar d·at i:s wéer 
Le ~a ande'r s , 

J 



" ER ZIJN KRUISPUNTEN EN KRUISPUNtEN ' " • 

Ondt!rHtaande teke,ningen 'lat.en zien hoe een kr-uispunt: van woonst raten 
,nlet noopz.~e1ij1k ,ver\<.eer-srege'l,aárs ,moeten W:ot:den; zi~ kunnen gewoon 
ook !Jezê'lH.g Mooi, d'e omwonende11 tngeirLehrt: wo11d:en. ·De fot:t>' s ,maken 
d1utdelij~ lioe d•e,ze kllu'lspunten rn funktie van .he t (weinige) verkeer 
z:l!jn ontworpen, zodat woonsti,aten het uitzl:cbt van auto-straten krij:gen. 
Het kan ook anders•. 

0 ,'IU10'S 1 
A01"01S\ •·• 
Ml> OIIS .l>Etll<EtJ 
ZE ALLl'INC. tjlET 

e\CEf\.. 

1 

1 

m·et ziin allen onder de 
een beiaordenfeest in 

lampekap: 
de ridderstraat 

Zoals iedere morgen stapt een fikse vrouw 
m.et haae hondj·e doo, de llidders traat, een 
heel bepaald soort s t raae i,;1 'Leuven. Waar 
de eigeudornmen mekaa<v geen vievkan te centi 
me te 1, rust gunnen en een v,racj1t1"agcn vooz 
nelse geluiden i'n sue r'eo zorgt. Een lij•n 
voetpaden, een lijn vöo rgeve Ls , een lijn 
kroonlijsten, een grijze tunnel Vlaamse 
woningen. Het vrouwtje heeft een pak 
Dijlepaarden onder de arm (een hond en 
dijlepaarden, hen is me het zootje wel), 
die ze aan tegenstribbelende Leuvenaars 
wil verkopen (voor de goede zaak). Aan 
nummer 210 verlaat ze ae grijze tunne[, 
no.g net een zwa,r,e vnaabq,1a.gen in mono deze 
!(eer, en de deur 3<-lapt coe . ;J;.n de gang een 
d\!tge1'.ij ks l'>e'neniggeijje met de s temband'eru 
en een ve,1rncbi,ik:te jongeman met linoi, in cl'e 
w:i;nd· steekt z:iijn kop. om de heek. D1,1n lacht 
ze eens en zet ze z~ch neer onder het 
lampeke. 

De vergetelheid en de verkeersader, de 
puinhoop en het beeon, de kruidenier op de 
noek door geen enkele G1! te vervangen. 
Lawa~i en schichtige figuren. een wijk uit 
de • irnoning'. Bejaarde mensen runnen 
cr0uwens zoveeiJ. ;niet me-er. Mam, nic.wll·in;, 

er wonen mensen. En wonen dat is meer dan 
een stapeltje lettertekens, dat is je 'hui s., 
de stra'at, de voordeur, dat is praten, 
1<1ehen, en naar de weecee lopen, net zoa,ts 
a'hëlere Leuvenaars,, ekskuseer Groo t ] euva 
naars. Geen glimmende schoenen in een 
voorhof, geen gebakkelei ia een wijkkomi 
cee, geen spurtje naar een Davidsfonds 
vergadering, geen gesprek mee een l'MBP 
(plusminus belangrijk persoon), 
Maar wel een gebaar van verstandhouding, 
een lach naar Josefien, en hopelijk eens 
een p raa tja Ln hc.t buurthuis "' t Lampeke". 
Dat, h~eft natuurlijk geen waande , geen 
noht~eke WI.IO't"de, geen 'grootmenselijlcc 
1,1aaëde'. 1\as j'e geen grote0bek opzet,nd.e 
waav? Vergce•t di,e wijk dan maar, b,eêk ze 
af!, trek or invatswggen door. Scheu~ dat 
leven maar uit eikaall:', wee't" een grijze 
tunnel. Jawodde, en zeggen dat mensen zo 
belangrijk zijn. 
Maar hopelijk don toch dat kontakt onder de 
lampekap! praten over je woonstt, het groen, 
hande~ uit de mouwen en een goej mop, En 
dan vieren wo Kerstmis. 23 decembe~ is 
't weer zover: in Mater Dei staken al 
wat oudere en anke1e jonge,i;e mensen de 
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