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ED'ACT/ t5 L.6/iJVEfil 

p Lannenmakeus van het Leuvense vo Lt o'e.ien lan'g- 
z.aatn maar zake r hun rondgang door de p r ob'Le emgeb i eden van onze 5 tad 
Eind december bracht het Infocentrum een brochuurtje uit met de voo; 
~tellen_van de Plangro~p i:v.·:?· de toekomstige verkeersafwikkeling 
1n de_b1.nnenstad. Aan Jullie en ons nu om te reageren. De inspraak 
weet Je wel .. 

VERDER IN DIT NUMMER 

Daarover is iedereen he~ 
wel eens. Maar is er een 
undeie uitweg? Ja, zegt 
de Kommunistische Partij 
van België, wiens voor 
zitter i,. \7:an de~tt i n de 
c;e,rmina,li te 1.euveh hac 
ulternatieaf van zijn J)ttr 
tij kwam voorstellen. 
Het Dijlepaard was pre 
sent. 

p.10 

Sokelo en H eso 
m rode cijfers ? 

geld 119dig om te overle 
ven . \7o,lgens het ;i,n de 
ma·ak zi.i nde 11:I euwe èle 
k11eet vqor buurt- en 'o,:> 
bo'llwwerk kunnen zij niet 
mcei; gesubsidieerd wor 
dèn 7,oals ze nu werken. 
Aan~asscn of verdwijnen? 

p.3 

400 werknemers 
teveel bij 

~ Phlhps-Leuve» ~ 

Als er bij Philips-Leuven 
400 van de 2000 werknemers 
teveel zijn, waarom doet 
cc düekcie v;an Phili,1>s 
dan een voorstel aalt de 
vakbenden om een s,y,st,eem 
V11n decJ ti j ds e ar,oeid in 
~c voenen ? ;[n een eccs t<! 
a:fl evar i ng van. onze Ph i- 
1 ips-serie, een hiscori.sch 
overzicht van hel Phi lipN 
concern. 

p.9 

Op het stuk van publici 
teit en vormgeving heb- 

'ben progress Leve en niet 
kollllllérciJ:le groepen n i ej; 
?.o,veel t:-1! b iaden. De lll!;'e$ 
t.e'- o,t;ganisa,ti.es h~b(,en 
cO:o1JllÎ5'- meeU ijkhed'e'tl om 
hun 'Pub li~aties en dtmk 
werk o,> een degelijke ma 
HieJ: vo'rm te geven, Ken 
~espFek mee de werkgro..ep 
);'l'.~fi.ek, die onlangs stnrt 
~e meE een lay-ournte~iar. 

p.1,2 

Het miljoenenpF@jekt 
in Carasas 

Met Il.Il .11-komitee,daç 
afgelopen jaar 900 000 fr. 
inza~elde voor een alfa 
hetisatieprojekt in Ni 
r.orngun, is voo~ menig 
l,ouvennsir ge.en onbeken- 
1,lê meel7. Naa't' ·ooit 'het 
:ltsdsbell wu.ur doe:fr ziijn 
,,luit in het zakje : 3,5 
milJoe-n,zutlen bestaed 
worden aan een projekt 
~n Caracas (Ve-nezueln). 
1:en ka aks la11 veer het 
11.11.11-komitee. 



De gemeenteraadszitting van 9 februari was 
niet direh een opwfodend gebeut"en. J,Jis 
schien zaten onzn pol:iitfokells nog a~tijd 
met een kater van de begl!ottingsdebatten - 
wat best beg,:ijpelijk is. Burgemeester 
Vansina is cmdcrtussen herstellende, zodat 
Sprcckce ls de vergoder inB toch nog voorzat. 
Afgezien van enkele p.,ikante opmei:,kingen 
verliep de zitting rimpelloos: 43 Van de 
55 behandelde punten werden goedgekeurd zon 
der en.i ge vraag of d i.skuaa Lc , 

' ZOUTLOOS .DIE'Eli 

Waarborg 

Om te be g innec werden e en r -ek s Ivn i.ngen 
goedgekeurd , onue r ande rc voor de ta nrmc.Ie. 
ring van de nieuwe vl.oer in de 'F,;ijscho,ol, 
voor a>fbräak van kro twon ingcn , voor het 
plaatsen van licntsigbalisacie, en voor cen 
trale ven,anning in het politiebureau van 
Kessel-Lo. 
6:l!n v,111 de grote di,;~ussicpull'ten van de a 
vond had ook meL geld t,;, mllken. Jî,,t collC! 
ge stelde natae l i j k voor , d1;t Std .euven 
tegenovc-r het, GCJ:',.:><'ntekrctl t e t. borg zou _ 
scaaa voo r de bijdragen Jfo Leuven, zelf en 
de om] Lggenda geme cnt.én mce t en t eve een voor 
de Akademische Ziekenhuizen S·t. Pi e t ar, 
Elke gemeente is namelijk veti>lic~t, finan 
ciëel ee.n s~ecnLje bij Le dragen in d~ze 
zi:ekeJ1hulz.en. w,111ne,ir date be'.ta,lingan 
achterwege blij ven, zou A,tnd Leuven, a:ls 
waarborgend be s cuu'r , volgens het voorstel 
moeten cussenkomen en geld geven. 
Hierop ontstond oe<1 vrij r ec.lm i.sche d i skusai.e , 
Van Mél1aert (SP)· llt'ö-eg of Leuven dan ook. 
de incresLE!J1 op die bedragen 2011 moeten be 
calen, en of die in~resten tei::ugvordeTbaaT 
waren ten a9nzien van de andere gemeentebe 
atunen , V,apdepuLt4;1 (li;Vll an sèlie11cn van, 
financiën) zei, d.tt a_lle lasten tei'islot'te 
t~eh op de schouders van de KYL terecht 
zouden komen. Sc. Pieter is innners een 
ve.ren iging1 wnarin 0CMW (en dus stad Leuven) 
en Jfül, samen pa,1rtîciP'e17et1, en éle KUL, dcaagt 
de exploicatiekosbm. 1'rouwens,. ~ei Vand':' 
puc ce , de omliggende gemeenten z1.Jn verp Hcht , 
hun bijdragen te '1evereçi, en dus heeft,_1.euven 
niecs LO vrezen. Van Mellne1;I; vroeg z1.c;;h 
itP, ;.,oa mm het Gemet,nirekrediet dan zo.l n el~u 
sule inlast, als het roeh nergens voor podJ.g 
is. . 
oc vraaA van Van Mellaert om het punt uit . 
~e s ce'l l.en , ~/ei,d me'e11de,~,ho~d l!e'';'" oppoSiLtu.o 
weggestemd, en bij de 111 UOtnde:1.Jkc sl!e~ 
ming onthielden VU, SP en Holle (PVV) z1.ch. 

Boerenbond 

Wat 1111:t•r w.e1711 ook nog hal! rooil!ijn~ en 
orrt e i.gen i.ngsp.l.an voo r de uan l eg van l\e1:. 
Kortopnd (Kes se l+t.o) aangenomen. Ook luer 
bij ze t t,e de oppus Lt Le enige. vraagcekei;s,: 
Van Mel l8CH (SP) 81l._eldt:, ,dat de vccte!Ld!Ln,g 
cm re gaan bouwen door de a111üe,g van de -wea 
wol erg groot wordt. Andorzijds, a18 etr. 
toch gebouwd zou worden in de toekomst, is 
het he l e ,Körl:-ep11d een 'duro grap v.oo: ~e snad • 
:to d_it gey,al zou. de bou~attso:hllPP~J rmme17s 
verplicht zijn, zelf voor de wegèn1nfra 
aL-niktuur te zorgen, vat Leuven dan geen 
frank zou kosten. Nu betalen we voor het 
Korte.pad Ol\Se'lletr 15 miljoen. 

Reet hangij ze-r van de avond' volmlde de "Twee 
de voorlopige aanvaarding van de herziening 
van het BPA L4 Brusselaestraat", dit is het 
B)'A van de buunt. •Drinkwaitell!sti::aatt, 6:t.-Bali 
èa:1ra,$ttr-a,at .•• wqàr de kanuo.ren yan de Boeten 
bond gelegen zijn. 
Cnops (schepen van Ruimtelijke ordening en 
Roisves,ting) deelde mee, c:!a,t voQraJl q.,ee 
punaen cwee•rhouélen werden v;aqu~t bezwaa:ir 
schri::fiten en adviezen. &r zal enerz'i!jds 
een wandelpad langs de Dijle aangelegd wor 
den, anderzijds zal men :irekening houden met 
.enke l e •O.l'meTkingen die deen; de Boenersbond 
ze:1,f gemaakt werd'e'I\. 
Van Mellaert ~SP) vondl dit kus. De Boeren 
bond kTij gt nog mear coege Lanen dm v.oor 
•heen. De nieuwe tekst kan bij voo rbee Ld se 
inter-p.i;e,~ee2d wo11&en -a8ts zou de BB' ne:s: mee,i; 
dan 1·800.0, 111 mogen bebouwen , De ~imál!e 
bouwhoog.te wordt: cv:an 38m ep 38 ,5m gebrache. 
"Dit monumentale .gedoe aa-l he.t stadsèeeld 
totaal ve'rknoeieil," zei Van 1'td,l,a~r:~. !let 
,argumen.c van êle o"ntiwerpe11s-, d'a1: de !'ll'i-totren 
de "p11ioritaire aanwezigheid van de llóeren 
bond moe,t beklemt:onen" vond hij maar zozo. 
Bezwaren van we1:kg.oepen en i,nwoners van 
de buu;i;t :werden do,,;,r G;nops, 1;i0v:endil,~Q ;zorila•a,i;c 
naast zfoh neerg'el-e8d. Voer probJ$rèn zo 
a 1s parke·erge legenlleid is absoluut 116g geen 
oplossing voorzie.n. 
Van ltt-e.rbeek CVUJ wist da.l'renbo"iin 110,g te 
var ee l.lren, dat 'ae' BB zi:11l: grote twij,f·e,1s 
heéf t omtrenL het plan. De 138 zou nie-t 
zinnens zijn, alle gep Landa gebouwen daar 
neet" te zetten. Van ItteTöeek vond üan ook 
da r de ]?,ans·e 1JJ,>A-her:oi~1ung bet;,cr afgevoetd 
kon worden : het pr ej ekr is inimC!rs niet 
me~1· zo dr i.ngaud . Het zou dan ook dom z.ijn~ 
ons vast te pinnen op dit BPA, ten,ijl we 
de kans hebben, het geheel van die buurt eens 
grondig te b<û<ij~èn en te. 0n"twel1,pen, a1<;)us 
Van Itt_ei-beek. 
Cnops antwoordde koTt en bendig : eet; is geen 
sprake van verdere coegevi.ngen aan !l"' Boe.- 
r,enbond. En tegenoyar. Van .L'bte-rbcek .' ', " l,':11 " 
worden wel meer p1raatJ~s de wei;el!d 1ngei, tuurd . 

Volksunie en SP vroegen oa uitstel van het 
?UnL maar dit werd a Egekeurd , Meer-dei;heid 
~ temde, -eens lot te "qor, OJ1J?,O&itie tf;}g<\(I He,~ 
hèrziene BPA:. 

Kultuur 

Afgezien daarvan keurde de gemeentera<1_a 001< 
de aapk_oo.p van een aantal huiizen i1;. d:e Ne,r 
v:Oirssq;aat goed. ;i:.t, da loo.p i:;le,r IZ.~Jtlen moe.t 
bie·r ook een woene.f tot s t._and komen. 

Een disku~sie ontstond tussen Róos V~n Hove 
(schepen van Ku,l tuur) en Mme ,DeLe1;?'ièi'à:e (SP) 
oYer itet •oTganiek;, reg1ementa van d'e 'R-1\'l!"d iläi\ 
BescuuT ,van het Gull!ui;eei Centrum, üc in ~•e 
Brusselsestraat gelegen is. De tekstr van dtc 
reglemllcn,t verschilt licht met die van het de 
kreet van hir~ ministe'ri:e, da'ar waa,rnet gean 
ovèr. de 'ka.Paidatutën van s:t'àfpei;sroneeh Vo~gens 
Mme OC!lepie-rre is dit onwetttelijk, ve~gens 
Roos Van llove sleéhcs een k).(estie van woo'r 
de.n • daarenboven zou ,de hogere ove~heid de 
on·tw~i;,pte:1<-_st a.'.L goedJgekeu1,dl_ l\'eób~n. Eló.~ b'af:; 
s•l!e werd dan weer éloor Mine Delep11er11e 1.n tw,~J 
fe l getrokken, zelfs toen de schepen een brieE 
kon eonen. 

•Mj,denir het vragenuurtje kon Van T~terbeek ~VU)1 
e'r de aandacht op ves eigen d'a!! er ire d·e ver 
broedering met de zusterstad Rennes enige moei. 
H j khede? ger,e1,e~. zijn. Ue gephnd~ B,;etoen 
sa W.iek 1;s namäli~a~ .aJ;gèlast. Dat l.s ~,Ql.geqs 
Van thl!erbeek gebeurd toen bleek élat ~euven 
stad niet wilde g=anderen a-at ze ook een fi 
nanciële bijdrage zouden leveren. Noêhtans is 
er 300 000 - voorzien wooi; vel7bt:oedering llll!tt 
'bui:t!)nla~d;e st'ed'e11 ti,,idens T.98lJl. Oe ~atfliei: 
senkas en de l(,U .t. ,die ook deelnamen 11n de 
organisatie, waren erg op hun teen getrapt 
volgens Van Itterbeek, en ook Rennes vond het 
n•~et eX\g 11100:i d_a,tt 'beuven wel 'Wil ve,rbroederen 
mall~ er g•ecn geld vr;,of. 0-1/:~"r had. . 
Schepen van public relations en toeri~me Cel 
sa Bosque1:-Van Opdenboachwas.eeht~r met aan 
wedg om op Van Itt,e-rbeek te antwoordeu■
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eving brachten.Is het ~et.der 
jke "ope,nl:!ei!d" <iia,t de J .s .d-e par 
'wil laten_ "doorbreken"?nergeliijk 
tv:al ze,u iede,r d:J.,,e heit goed: meenit 
t "D00rbraak" op zijn ,.,hoeg'\e m0et1;1n 

ä.:telil!en.V.00r ons zijn h.ilermede nog 
een pa~ zaken duidelijk geworden. 
In de eel?-91:l'é pilH:i,ats worden een aan 
tal Leuvense J. ~s duidelif. lik zcenuw, 
aol:vt:Lge.i; naarma.te de, gemeenteraad; 
verk:ie zJ.ngen nadea:en. IloJ. als ze· staan 
van amI:>'i,t:ie vqe]en ze elke kr:l!Uek 
o.p de S. P. aan a Ls een gevaa:1? il/'00r 
h,un toekomstige carrière in de sta'ds 
p.oli tiek. De stemmenjach,t is in J. S ,. 
lurin_ge,n, bl±jkb_a:ar al geopendl. Qp de 
tweede plaats lopen de J. S-sch,rijve 
laa~s met over van moed,want anders 
hadden zij hun aar.i.v:ail. op het D~jl.e 
paard rechtstreeks aan onze redaktie 
kunqen s:tu,ren.Als "open" k:i,ant heb 
oen wij steeds elke xritiek of recht 
zetting gepubliceerd .,rn i\>laa:ts daar 
van stel!t de J.S.-r·eaaktie zijn 
"wijsheden" tecti toon aan zij'n l.ezers 
in de lî:00p dal èie toch niet beter 
:we"ten. Wij hopen voo r de Leuve,nse 
S.P.da~ ze nog een andere toekomst 
Ln huis heeft dan èe ''J .S. -jour,na 
listen" .En ·tenslotte stellen wij de 
Leuill'ense J.S.nog voor een bijkomend 
probleem. Nu er elders in dit nummer 
een ;v:ersJ.,ag staat van een spreek 
b,eurt van K.P""1oorzitter Van Geyt, 
zijn we ,benieuwd h:oe de J.S. onze re 
daktie hij haaï: lezers politiek gaa·t 
afsclüLdere•n.Wij zijn z0 vrij hen het 
vcilg:ende· voorstel te doen: "Het Dij 
J:epaard is een uithouw van de Kessel 
se CVP-V<ZW Reiberg met afgaande VU 
tend!ons en rec_el'lte Moskou- invleeden" . 
Dat laatste fabeltje heeft het trou 
w.ens in de (B),S.P.alt'ij,d goed g:edaana 

Fietsendiefstal 

Het 'BTK "Leuven Veilig" h:eeft een onderzoek 
opgezet naar de omvang en oorzaken van het 
fiets·eQd-ief-s tal probleem in Leuvèn. De re 
sultaten van dit onderzoek, samen met een 
reeks konkrete voorstellen om de fietsen 
diefstal in te dijken, werden S.'.llllengebracht 
in een fietsèndiefstal-brochure, die spoe 
dig moet ve'rsch i j nan , Alvast een gree,p uit 
de inhoud : een gedetaileerde 1 ijst van 
fietsdiefstalplaatsen, tijdstippen en slacht 
offers van d;iefs1:al, een intervie!4 met de 
politie, slachtoffers aan. het woord, een 
uitgewerkt en gebniilcsklaai; f>iets'registratie 
systeem, een prioriteitenlijst voor fiets- 
s trállingen, en een unti-diefs.tal-a,f fic.he. 

Il 

Om de l,aa-ts te niets:o,r,emnoedende 'LeUVie 
wus t te ~ken van hen fiettse.niliefstal 
en om · · 
zaak v wordt 
een pul;i . Deze start 
met 4e en 

Tijdens prillleur de 
~ii.e.t!i,_e ch.t ~or:dén 
aan So den met een 
hand,t,e Jls:11-raalo ,,.,o·r •déze 
pl!eclit · XJ a 20 maárt '.8 J Ol!I 16 .30u 
op het Foch.pil.ein Ge:;o:entu-eè"l. 6rot1,e Ma:i;kit, 
stadhuis). . 
E',n gebeiJrtepis dlie Je niet m~g missen als 
je fiets j.e Hei îs l 

SOKELO EN HESO IN DE 
RODE CIJFERS ? 

Weerden zoals bezuinigingen, inleveren,rode cijfers, ... 
~i~n tege,nw.0ordig in d-e mode, ·ook in de zachte sektor 
zoals het opbouwwerk. De subsidie~raan van vadertje 
staat wordt stilletjes dich.tgetlraaid. Na het dekreet 
ep de ,,erenig,ingen en inste~lingon ~ o.p. ma a f :'an de 
grote en vooral de katholieie organisaties) is ex nu 
ook een die.kr,.eet :hn d.e mSJak vo o r- he·t opb0UWJ4~~,Jt 01!1 het 
buurtwerk. In dit nieuwe dekreet vallen 8okelo ( s~me~ 
levingoopbouw Kessel-10) en Heso ( Hever~ee samenlev1ngs 
epbouw) buiten de prijzen. Zij kunnen niet meer gesub 
sidi~~rd worden zoals ze nu werken. Aan passen 01' ver- 
d - . '? , w ai J r,i,.e,n . 

Het nieuwe dekreet voor het opbouw 
werk voor·zi et dat de opbouwweP~en 
niet lange·r meecr kunnen gesubsidi 
eerd wo-rden als iilst,ellingen. ll!i'l 
léel proj ekt.en ~ao heperkt~ duur - 
end1èr superviS'l.1'" ven l'Hll'l repra 
. tat·eva ,, stuurgroep worden er 
:e~d. 

1
w1e '\!,u·s.sen d e regels le·eat, 

b:grijpt o~middellijk d~t ~e poli 
tiekers Gl•en s•t.evigere v1n.gP.rbinli 
de ap willen hebben bij de es ~ 
sjn:en welliie pvnjEl'kten en we~ke 
mensen aangenomon zullen wor en. 
K.p~tieo.he p>rnjekten ~n me.nScen znllen 

1 i kens makerr , Het verlenen ~=/ :t!estemmin,g voor bllp::1f :jk:~-- 
j ekten zal ook veeJ. gema: 8 d 
aan,gepa-st kunn en worcilf!!1 8.!l; ; 
toestand van ~e st~at~kas. er •ze= 
ke r-haä d i'll'I kont!l.nl'l!l.t,e1 t van de t,e 
werk estelden is pral~isch nul. 
Vol• ~ns he, tweede d~kreet ( op het 
b gt ,. ) zo·l enkel! •het buuri:weFk uur wer~ ~ ·d · d 
,in kansarme buurt.en gesubei Hier 
w9rden zodat Sokele en Hese hier 
yoor ook niet in aanmerkinJ kom?nu 
~et is evident dat men d'e heselrik 
~re gelden ~ij veorkeur besteed 

worden aan die groepen van de samen 
levi1~g die nergÊn-ls 11·a,n ài!l bak ik.om~:. 
Ma.ar er zijn toch heel andei,e posttm 
z>oa:l!s weegenbou,w. cfüe:1/enS:Lé waa'to;p 
eerst bespaard zou kunnen worden. . 
i[n Leuven Ivan er jaarlijk,s w•e1 meer 
dan 600 m:tl ,i oen ai voor open ba re 
1•erk,ej1,, maar fln1H,J.e ilend,ewdd.1J1:L!\lende11 
.i'rar,·ken voo r de cpbouwwer-k en v:tndt 
men meel' dam gene-eg,, Mdljeet:ien voor 
èen prestigieus struktuurplan ~aar 
geen ce,hten voo1· kleine in;i.t,iat-ieMen. 
die de leefbaarheid van onze stad 
terug leven willeri inblazen. 
We hadden een aesprek met Jos Zual 
la.,.i•t, ( Sol,elo ) en M.e.rJ.ies van MP. 
ch e Len ( Heao ) . 

D.i.Jl.è'paa,_rd: De .finari-ci(Üe toestand 
van de o,pho!Jw\ferken is verre van 
schit.tarel'Jd. Ka·n ;je dat wat vardui- 
delijken? · 

Jos Zua1laert: Sokele had in '80 
r,i.en tl il t.gfl i, en 1,ot-a·a 1 van 712 2'7 ,'3 f1•a•nk. 
l:liet'van gaat 570 0?0 fra;1k n_aar de 
1or1et1 ven 2 ilalf-t,:i.ma, vv1jge~tel(ile~. 
De rest zijn werkings- en hu1svestl.llas- 

3 

kosten. Da subsidies 
t.et·!l.e ~alii K\JJ.;tuur bi=id 
frank voor Sokelo ene 
Hel'Q, Oe st,ad Leuve.n 
~ens 125 000 frank b 
Zelf mo~t~n ~e dus v 
frank inkQmst.en zor 
die van he't, mïnis 
ia al 4 jaar ~nga 
Dit i& otm raele 
10% per ja-e.1< 
D.P.: Zijn e'll 
cieringsbronnen 
ove11h,ei.d? D-a 
tet>e duit in he 
me·er .ze.].tfine'no:t 

1 
1 



en Heso in rode cijfers ? 
V,!!l'VO 1 g ~n p,, 3 

J 

Sokelo k:r.eeg voor '?ó ruime 
~ies van de geme•nte Kessel-Lo, 
~bouwwerken (3) krijgen nu samen 
nveel. Er ïs geen enkele verbe 
i'hg in net vJi>o:ruitiïeht. Subsi 

ëring rl9or de g,emeente heeft oc-k 
e'n grotere afhankélijkrie:Lq t,ot, ge 
ol,g" lilu•qp;meeiit"et- Va,n S,~l')a hc1,id 
nlangs w,el 'kom'.]!)liment,el'l vo,a:r .de 

'bejaardenw·et'•lvlin,g m~r '\'.·Ooi, wat er 
rond ru:!:mt.dijlt\'!· qrd!'!ning gebfll,\l''f,, 
haeft hij d1.iidel;iij k minder sympa t.hie 
( vanwege onze 'ktjtiek op de voet 
gangerstunnel, .. ). Andere finan 
cieringsbronnen op korte termijn 
zie ik niet. Wij- 'hebben in het ve-r 
leden te weinig rekening gehouden 
met het feit dat. onze geldb:rpn zou 
kunnen opdrngen. 
In alken bijvoorbe-eld ,z;al men bin 
nen enkele j a r-en zelf'bedr.11ipend zijn 
do o r- d.fl inkomsten uilt, een gr(').eps 
prakti j ~, een laind·bouwcoöpera t!i. ef 
en een li:,leine b01Uaw,Q1td•e•r-11emi•Ag. 

D: • .P.: S'o:kele s,è'lü]!'it n(eèf .gewoii 
.nen te zj.jn vo·ó:r- ge pfto3e·I-Otwerkiog 
zeaJ $ z-e à.oer hert m':i.nis·terie wordt 
'Liorgest,eld·?- 
J.Z.: Ik vrees qat we geen ander,;, 
keuze hebben. Het minis~erie zal 
niet. alles blijven subsidiëren. 111 
Leuven zijn er 2 gemeentelijke op 
bouvwer-k en . In Tienen, Aarschot, 
Mechelen zijn er geen. Het is niet 
realistisch te gelo~en dat men in 
Leuven 2 opl'ouwwerken z·al bli.i ven 
~ubsidtëren. Er zo;g,den politi~ke 
en eoonomisel,le wGns}•e!'ren mGJeten ge 
beur-en 2·m hie..r ïei,s i,.;an t,e vn run - 
dt;i:r'en. 
Wij w•wken nu réE).ds g:edeel t.eli j k 
met p:r>n1iflkt,en en houd en nier ;:() 
ster"k va s t, aan de wijk.en zoals HeE10. 
Pr-o j ek t.ve r-ká ng leet äuicleli~k,,,. r o, 
af te lijnen wat prior~.;!3ir .i.s , 
Bijvoorbeeld, het ui~p~oberen van 
een ontmoetingslokaal voor bejaar 
den in St-Maartensdal, Leuven:pi 
lootstad voor de ~ieTse~, e~~ ~tuds- 
vernieuwingsprojek;;. zoa]s de }!ussrn 
buurt. Deze projek:ten z.ouden ·rnor 
beelden kunneb zijn van hoP ne• 
ànders kan. . 
Projektwerkirig heeft natuurlijk 
o c-k wel eern a,antal !'Ja,àelen: "" ia, 
ge·en kont.inu.i t.,ei1l val'! de t,ewHrk 
gest,el~ en, IDeli mcret. ·res•O•l t,ate•n heb 
ben op ko:rte termijn. er $pelen 
m e e r politiek~ invl.oeäen. 

D.:e:._: 'l'ei-ug nee:r het VTijwiTl.ligera 
weirk' dan? 
iJ .z..: Indien men de opbo.iwer~ers 
o . :t. zou zaltten, sou rlat, een 
e tr.M:tJi t,ga•n,g zij l'I e 

or de we~kg le n 
·en. BiD v00 
JMI• cl1·e. we.•rkg 

v·e-r-,!t s. hi;it, dAbaf. , 
Wij . ,en cl>e, belang 
gen van de aneniema ,. . u 
~e -.,à.11'en de:i,gelij.kè bes1:i:ss'il11gèn, 
een- on~erons,i•e van poli t,ie'kelf.s 
en middenstanders. Neam d.e vrij' 
gèS't.elden .weg en de stem vab à~ 
gew;otre consument van de .stad., die 
er komt wink~len, wordt verz-wakt. 
Financieel sterke gvoepen z•oals d.e 
midclenstand en and er-e bela·ngen, 'ke- 
rnen zelf aan bod, zij •he):Jo,en. 
g1),!l · U'WW8l'ke:rs . . 

Di.fl:e'P'a.axd: Hes o ·hau,cl't meev va.s,.t 
äa}l d..e,~•:i.jkwerk!tn,g, zoaJ.s ze •rm u,;Lt 
geib,0u,wd w,o.r<il t,. Wau·oID? 
Marlf.e-13• V.aa Mechelen: Wij, vilff:dien 
een we-Fking naar he t belein iH>'e 
bela;n·grijk maar het. maat gé<ilragen 
woTden door de mensen zel:f. Wij 
heo b t.en veal hel:ang aan de herop 
J,eving van wijkakt.iviteiten. de, 
be'w'oners mo e t.an zo veel moge.lijk 
zelf opJossingan zoeken voor hun 
problemen. Volgens ons is het op 
bouwwerk geen ak+,iegroep maar moet 
zij de meni•ng vei·tolken van een zo 
bl:'eaà mogali,jke groep, ook vt\]1 clè 
~ensen die tegen oen fietspad zijn, 
bijv0orbeeld, Als men gesteumd is 
ç!Mo,i• êr,n gl'otïe g,roep mens en d<J11 zal 
a!it. 'bi.j r>Foi Htadi:'1bestu1,lf- ve e.I m-eer 
rlr>nrw,,.gP!l f'r kunnen zij aiet 7,e.g,gen: " "~,r; -zijn die opbouwwerkers wee!1' 11 

Je kan de mensen nlet bli,jven moi.i 
veren i-cnd pr-o bä enen alleen. 1'1aat 
als ze steeds tegen een muur lqpen, 
'flan raken ze snel ontmoedigd. Ei 
zijn ook andere aktiviteiten zoals 
ee-n ~ijkfeest uodig ou de fut er 
in te houden. 
"·p.: Zi,; h= t, g~ vaa r er niet in dat 
•L ak~-ivi t.eii.(!'1 van het. op:bo1iw,,e.r.Jr 
1,~perkt wb r,1 en t.o t, hot organi's eierr 
van .f!'!est,j o9 11n hrit, hezigh0udéo van 
1'>" ;) aa1.'@ en? 
~.'J.t'l.; l:lat gev~a-r bestaat 
lijk 1tltijd. Onze (,lr1i~!.ga·ra~t;ï1e 
is dat d!,! mensen die ak"ief 

in 
Ter El 
pt-oblelll 
ve,rkeerav , 
net,.uut-ll.il.jk 
D.iP.: .'T1il 
nad.ru1k op 
,z ' ' 
J 
M a . 
veo r f uit aktivà. te.i en van e ~~/!i, 
bouwwerk. B'ijve@roeeld· de Wi 1111. 

groep Matadi is ontstaan na onz, 
diar-eeks over -woonerven. . 
Zij moeten zo veeJ. mogelijk zel1 
doen maa:r, eeIJi zekere mate van ond~ 
a t eun f ng- · kelijk. De wî]k 
groep in is na een ti'j'd• 
je vastg met de medewer- 
king van · toen weer vlot 
g,e;vaakt. H. Ha:d, ;L s ~r 
een me,n,il! tsit-aa,tt tusa,eil 
die gr08p e'r·e mensen 
d:!, e hurr,'è , ;re bewoners~ 
d:ii e meestál z'!Lj•n, over 
de aanleg va ne~f. H~t op 
bouwwerk hatl s~hien aen vel 
zoen,enda rol en spelen. 
Van de qpbouwwe~ken kunnen ook 
nieuwe stimu-la,:isen ,gegeven worden 
Nu wordt vooral gewerk:t rond ver• 
keersveiligheid en .speelruim~e. 
Het, opbouwwerR, ,kan st.imuleren dait 
er in de t.oe • . ook meet' aand c:Î-- 
geschonken w ar wijkaentF 
D.P.: Hoed jtilliett,ov· 
lever1. b.e ll:a1n:1? i:. 'tv0ch ~<1:ot . a · 
d ii a lil'>aidli ektaiam· à!i''.Çl!Ît, g:~dra•a.1d 
wotd1t:l 
M.V.~l.l 
dat het dekTee g Zlill komen. 
Tussen het l§a.bj a'e ad,min:Lstrs.- 
tie best.aan er· n,o.g meningsver·schi;l 
J.en. Jn de 0!'ll!liddP.1J.ijke toek~m,s;6. 
zal P.T nog nie,t v~el verander 
Wij dP.nken wel e~ns~!g 
heden voor zelf2in~nè:i ~ ng. 
dit ogenlllijk -s'taan wi.j in voo 
ven on,z;e in.knmst.en ( totBle be 
t,ing vool' 1981 1,1 in!iljo.en ). 

· e ak!'t,i!.e 
l;tiaJ,pen 

om V'f.l tl lil P, ' r wat, 
meer gél~ ow te 
overleve~. en U op de h 

DE OMZET VAN LEUVl!NS GROOT!Sml: BE1DRIJV&N IN 197!' 

Op he,t eers t;e zicht z9l1 ~e d7nken !l~t ,het, 
s1eclltl gaa~ met d:e Leuv,.-n~e ~mdust,r:,,e .. Te 
oordelen aa1,1 de ~-ange. rij.en tna•,k~ezen aa,n 
i\'e s,ternpell'lioka•il.en, IJlOet het b'ec:l•r~Jfs,~ev:7n er rainpz~1tg uitz~en. En in zekexe z~n ~s 
het dat ook, want beet wat. bedrijven nebben 
hun deuren ges1Qten. De meest opvallende 
zijn wel! : Mati:iie-Thuma.s ilh Wilsele, De Stor 
deur aan de kanaalzone~ ~n de reeds jaren 
?.Walpende,maar eens weie'·ldberoemde Remy-f~ 
b:éiel<en in Wijgmaal. De> l!arie-"ttillmas-fabne 
ken hebben ondertussen toch weer hun deu 
~en geopend, zij het dan ender ander~ na 
rien. zo vinden we er nu gtoo=renhutzen 
Yoor schoenen, binnenhuisinrichting, d~e- 
, t-ze1vers, te:Ktiel en voed'in~. Oo.k ntet 

veFgeten :i,s het pseui!o-Am~riJ<aanse d.l,s 
ttentje Manhattan "an b~onde TV-ve'de,tte • 
J<,e Ve2idrengh, de ,ma:n •~il.eBS bi;,amlende .li•li''1.et 
;t;el. irë-ed, vo.or l<,rantenn:i-euws 1kan zo-r,g,e.n. 

ecembe,nummer van het bl'lld' vao de 
Handel en .N.îjveföeid, h·eu lij:f- 
. middenstand van het atri;o.nd'i.sse 
we tot mer"kwaai,dá.ge vaststellin 
stijgend~ omzet van de Leuven- 

1979, De omzet zegt na 
winst we Lke deze be 
De omzet geeft wel 

eze bedrij- 

H een bli,k op de Leü\'ense gro- 
t: 

Be!).gische 
n 1?+,,iJ03 
g(/8 rnl!lj 
de BB o 
glij st. 

en Attois staan op d-e ·eweeae 
rschil?ende. liengt@ aebterstand1

• 

met 7,596 milj,ard op de 80s lil' 
nl nationaal klassem~f. De' omzet 
st~eg met 19'3 miljoen ,tegenover 119~. 
, Vervolgens komt Goravec uit de voedi~s 
sektoif '!liet: een omzet ven 3, 296miljsrd, wat 
426miljoen meer is dan ii.n 1978. 
• Rayebem. met de ptoduk.tie van pla's·tics, 
iing .,;11 ook op vooruit met 1/64 mil,i.een, en 
l'laa•ld'e' 11ceh omzet van ! ,~97 mH~ard,: . ' 
. ,o· ~en l:>eglllnnen 1.'Lehta•~s ll.!l 

,s,îdlj m:i:~joen. !])och se; 'lllii:J.D·eên 
,nite , 

D Productrs· met e.en om 'ii 
38!i° stijging ven 2':l mf 
, So uvaniilite u·it de drank 
tor ze e 4~ miljoen om, 32 miljoe 
dan het jaar voordien. 
• De llrouwed,j De Dj_j le is op de te,rug,,feg, . 
wantt de 318 mi1joen van 1979 waren er 18 
minder dan in '78, Zo ook verging het d.e 
.arouweri.j van Leuven. Deze . 
mil.ioe · · 

1 
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- IKKEll . SSAM . 
OPZ'IJNS · T . 
De st~delijke werkglie · • 
deg l: 'k "ep voor ontw1.kkellngssamenwe~,ki,ng ,pres,tee1r,t 

e "-J We_~•k. ~eeds, meer dan 1,00 - - .en w.e"Fken mee H •e '11 111 1 11 ,J -ak t · D " ., · 
d ~ · •' · 'me• · aal]; .. oor ken meel:' 900 !!):©0 fl:', ingezam·e:lrd we.l'- 
en vee1r een alfabetis t' · kt N' el· • : . · a l.ep.ro.:1 e :i:n ncaxagua. De keuze van det- 

g l.J ~ proJ ekt verle-opt zcee~ demokt;ati,seh, Ook inheudelJ.ijk werdt 
_e

1
~ns,t11,g gew;e'i?:11<.t. 'L'een v.all t tl,it b'hiiil<ibaa•?ï pi~.t :iln g'eede' a~'d·e 'fl,:ûff 

net s,t-adshes,,t;J!Ul", ~'llli.eewe,l schepen Dereycke meew.ei::k"!t in d'e' wel:'k 
:roep, De sta~ oordeeld7 he't noodzaJ<elijk 3,.5 milje.en bi.deen te 
_cbar~ce~en ve~r e71;1 pr~Jekt in Cal.'aeas (V·eaezuata). De We1:>kg;:r;o~p 
veeJ.t Zl.cl:l d~iUd.e:111',:Jkl llf'l!skend. 

// 

;~~t:- 

Leuven !leeft zoals het hoort aan e i.gen 
,sghepén ·,.,o,or 0'Qtwi-kkeHng·s~amenwei:k'L'(\g. 
H'et oehaort o. m-. tot d'e t.µik van- _die ze 
schepen de jaarlijkse 11.11. 11-aktie te 
koÖrdineren. Sedert jaren gebeurt dit met 
succes 1-n deze gemeeMe. M,e,t stijgende 
be1,angs,te\ling, <-fat zi.ctt ui:,t in de sti.j 
gende ópbrengst van de gel.dinzanré'lingsak 
tie, wordt deelgenomen aan het 11.11 .11- 
komitea. Diit kamitee, wetiswaar niet ge 
ileiid door tle ,sch.eien, krij,gt to<:.h d'e 1101J. 
ll.edi_ge steun vcari deze en mag z Lch ter.echt 
'stedelijk komitee' noemen. In dit komitee 
kan iedereen meewerken, uiteraard ook het 
gemeentebes,tuUJ;, en men mag aannemen da t 
dre aan"-e·zigbe-'i!d van d'e, ochep1am, d'i,e to'ah 
lid is van het eollege, h-el! hoogste be 
stuursorgaan van de stad, een voldoende 
waarbótg is dat: het stadsbestuur deze groep 
vol),,edi,g s,te.1,p:it. 
Onze verbazing was daa.rom groet co'en we 
bij de bespreki_ng van de begroting '81 
vastste.l.den dac het college het nodig 
äch t.t.e ceomaan 3,5 mii.lja·en uit te trek 
ken voer een pi:-.é:j ek t ia 0iirac.as (V.eaeiue 
la). Zou dat een miskenning betekenen voo;r 
de werking van het 11.JJ.ll-komi:tee? 
EigenaMdi,g is het wel,. wanr net komitee 
had, ,toch een kihé~n mi1j o_ep ron?:g•fü~ald bi) 
ae, li.euvenaars "00:r een a;J,labet.l.s·atiepro 
jekt in Nicaragua. Dit bedrag was 200 000 
fl:. meer dan in 1979. Om cot zulk bedrag 
te komén. heeft: men toen ha rd moetén wet 
ken z~wel wat be.treft '<ie: b<?wu·sbnàking bi.j 
de bevolking als wat betreft de. geldinza 
meling. Bovend:i..en verloopt de ke1o1ze ~an 
het projekt op 7en demokratiscne man7er. 
J;edei;e•ifn kàn, me:ébe~H.s,sen en her ~rogkt 
met de meeste st emmen wo)t"dt het pn:ojekt 
waarvoor zal gewerkt worden. De projekten 
waartussen geko<1.en wordt, zijn alle voo~ge-· 
,s11eld 900r he,t ~.c.,o.s., wa~ een ,g,a:rrnntie 
bieäe MbOT de a:_ai:i:l erv·an. 1Saaróm. •dall' n~g 
eens 3.,.5 miljoen uittrekken voor ;en ei 
gen proJekt van het stadsbest:uu~ .· . 
1!1ij·kb-aar is het s tadsb-.estuur ni-e~ er,g rn 
z:iijn sas met d1' keuze vaµ h.e,~ komitee,, 
/\!lhoewel steeds •uitgenod'igd to:' deelname 
aan he.t komitee om mee te beslrssen ove~. 
het p~ojekt, hee:ft het college stee~s ziJn 
kat gé'stuurd. Hièrmee bedoele'.' we_ru,,et _ 
dat ae ,se.hepen.ken kli!tt zou ziJ,n,. :i,ntregen 
deel. Het college, schi~rerde te~ke'.'s doo~ 
afwezigheid en wannee~ naar de mèning_ge~ 
vraaga werd av.er de keuze van een_. pro?ekt,, 
d<1~' dompelden d,e he,rep $11 dam-es Z<).ci} in e,e;n 
magiscll s til!zwij gen. Mei; ':'o:-ld'e wel d:- 
. db 'd van de politfci; he~ komitee 

misnoeg lei d maar coch met zoals het 
w:erkt we goe ' 1 J J l 1 E O t ;succ·es van aez-e 1 · ·' - 
hoo11i. t. nd .e a~ mee 't ea•è o gon b'è~eken . Het 
aka e we-r m ',de:a:Lis- 
is toch ongehoord dafr een groep

1
: , ,. 

. enkele po itie~e ten die z~ch tot geen bevolking 
p11rtili ,bekenn~n, voor de ganse W - J.d 

·~t· ,._ kt k;!ÎseZ'en u<it c!:8' De1lde _e,re ' . 
een ,p, _0J_e"a 'deze beva,J:ldmg• z:l!jn s!neOnlt,]e waarvmor u n 
zal bi,jd~agen:. het begrotingsdeoal! 'l!l 
De st.emnn,ng b';-J .' r l!:al1acas is daa,r"om ve'" de 3 5 ml!lJoen voo , . . 
o ·• ! ··s oe veirsttàne mi:li.J<renn;i.ng 
ook een nruet.~ öEa1!lll als ,het ware 
vooJ/ de werkl!'Qg, een d. toch "steeds de 
voor. schepen 'A.~~7~~~f '. 1 /~omi tee heeft 
wei:ki,ng Iran . h ;t <;;VI'w'/:'V:'{-co l:'Lege geli të'eünd. W11•t be-oogt e 
hie:itmee ? 11 k i" Laa t s l)et 11. 11. , - o1n ~ee ~ ...... , .... 

Op de eerste p eld die L----------------:~•-·• .,, w•~-."_.,.' _., in diskrediet te brengen. De g ~n . 
d hftAld worden tijdens de aktie word~n 

~!=~=i=g=!=:~s_n_e_t __ c_o_':1_-1_e_g_e_n_:ÎJ_e_,t_g_0_ed_·_'b_,1;1_s_'ll_e:_e_d_._E.,._· ----------------55 •, . ..:.'c_ ----------------'--'--~ 

genae rdége-vas ts telling daae de mensen van 
d'è 11. 11.)1-iîkt:~e ste·eds a•Uè info.mart.ie 
9-:Ve-F d'e' in:hSJ'ud van. net proj e-l{t, de c-&taa;)J 
opgehaalde som en de bestemnimg van dé 
_gelden hebli>en do01;gegeven. 
·0.p de tweede p1aat$, de Leuv-ense be,i;oJ!ki~g 
zétf belac11'el.i:j~ mak'en. n·eze bevol!K:img, 1:aat 
zich zomaa:r J m:i:l,jaen uit de zakk.en klop 
pen Lerwij'l het gemee·ntebestuu.r toen vei: 
-plicht is een bijdrage te levere11 voor 
àntwi\<:~el,;µ,gsinmenî"e,rkingi en dit .uit ide 
. gewone begroting, 'Nooi:C werd echter geild 
vrijgemaakt voor ontwikkelingshulp. Nu 
echter kan men zomaar 3,5 miljoen bij 
mekaar schar,re)__en ui,t diverse ,pos ten-, wat 
è\,,fozovee'l ]?es,iadngen h1h

0

oug't op d'ie yos 
ten. Waar.om zouden vij dan nog geld ge- 
ven aan hec 11 .11.ll-komitee? De centen 
van de begroting- z'i.jn t:Qch ook onz,e be 
l.,astingen•. Wa-t ,men dan ve'l!g~e,~, i.s, .d.ei,:w:Lt~ 
!e-keur wa-armce h-et college dat geld ·b.!j 
eensch-arrelt en waarmee een projekt '\l'ordt 
gesteund. O·f dat geld nu een proj ekt cvan 
een ),euMenaar ten goe'tle komt, doec ni:.ct's 
·t.ê.r záke. · - 

Open brief van h~t 11.11.11-komilee 

1:l •ei: ~::...t "Wf' ~'l.-<Abe.r ,,o '-•d..e::':l tr..) U:l • •.o ~~-1. \01. 
~ul.t•UJb tmn..$.nl!.AJ ~ o suü :.~ÎMAf ·= -?:u:e wrjcJ. c.c. ~r. ~"a•.,f, 
ll:,q,,,:"< <l>fl'- -,0,n11,,el 11,!p'r,oJ ;iHtt , ~b.ç;ia, n.G i• ~•= A.:ln hu it.'oo.t•:--.u ... ,ro41).tc 
.,..,"\ ç~ 1.,11,.,•n ifu·,;y,:<1oprr-. :i_~-,~.090'rr. 1>11 :br,t" r.oor, -01> t t~ P:,r 1:1. 
"6=- ó•UJ~-t,jd.tg ·~ •• ,hi.J..:i ll\'J YOOJ' "~~•JV'-:-k:i~•li:.O•toc /lift "rr. p 
li;~i. b-ol\..~ ~•.:•~IIAt:lll:I. ~:. 't-e-«.11t..r.- ~ ~c ~u o~J:(c ce:i ::N.1- 
o,.~o;fe i..s "NOr ~•- S..,:;-,t:Ultl ~c."\.ff-.:1 'ri:d~ ~ ~&• "'ITUC ;;ee.: 4a.:a n.n=i 
lllOOM., p,i..a vu ~~.óo& ~- i,;1:,~i?.e 'l'OOr ~.t n-n:-·u-y.:~ ~ 19l!Or 
d.i.~ !:•o;•k·,n %0 t:ll.Ak. i:•r i.t.\fOM.r', 

Op i!.èe br'ie/1. la'-elJ"llh ~. ;or- irtio $,;1,";,~o~ r ot .;ocli? 
'tOD -~. l>•NSJ'clte, .u·b...,.;\ va:: .G.1:-t'li.~lit1fH&.!!U.VU!:i.QJ' ~,:-:,,=-: uJ:.J io~ ~;_e 
~~ '"!"~ :...1. .-S:..I :..- .. "" ~ea_ •ur~" -~li::lss,~1-~ cPkou: )ut":.. 
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nalu:di,, u V.:rde.ei.,"\& van h,t ~r~ n.a :,o 'f&.I\ 

11!.:a ;ioU.thb ~~! .aktht it,t:'t:e.o. !Ac'•~ . or :h 
":.e-r.tr-~ •u .û b-sw-oli:ar'!' ":ttj ~• na .=.int 

,Ult oen ja:', n.:t di i!;#rd"♦ veret,; 
b"bD!_n"ïi~J r;ill.,_urd:"tit !t,it,, ook !10ce11'1iu1ll en 
b0e ~.t. :-,ch>tldl ook, -::m&r a. U':lO IOCl. 11. 
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· j' wel tie!!•en ~e.i:geren :i,s .\d 
het ~tojekt gekozen wer~ e 

dat daarvoo~ lots binnên één be 
en g_evönilen word 
su9stäie aan•liêtt 

ge1;1-1t.,;i 1 fr, p 
en a:Lt tel\ k 

eigen wer1dniskosten, 'ênoea 
R~emee wo bijgegaan 
<\a't anze w 1.1(i.d:e'3icî;§k 
is, ,;!at wiJ pro e11an om on 
zoveel mogelijk te l~ten 
li.nf.ocrmat!ie en l>ewustmak" 
gicndei;, en >da-t "Wij 
s tseun kllij ge,n van d 
~e fairen, zowel f" 
En ~at vinden w· 
jammer en weini, 
clemo.kutttac.:lte li 

Tot zovar da toelicht$ 
van ae warkgroap on · 
aan h·et s ta.cjJ,b.eatuur~ 
1J1Br Vó\ligU xne'eit ,nlieu°lltf '.q. 
jekct: ~elf. 
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tDe ~i.a:,nne,runa1ke\lt!s ;,;zaR he,~ 'Lèu:vense: Si\:.rt'a:~tU!~l§l1an v0~~êo1Ji 
en J!.a:x;r§tzaam ma:a,r zeke!lr fl'liln .irondgan§J doo'r de p.iro'bleêtfi§Je 
biedem van onze stad . :rn alle deêlstudie's hierove:r vor 
men verkeersprQblemen, hun oorza~en en ge;v0lgen de 
hoofcibr@k • Denk maar aa19. D,e Br:u'lll.J. en zij,r,t inw:a.ll.s·we§{: 
(nu Pert.erma:rm;,enst.:rr:aat!·~, €ie Plat.rtte-Le ,en Weik' K\@'11::'t·~a'à, 
Te,J? E;l.st-'Per Bë;l.J'ilk eF1. de ~e.lestijF1.em1aan , B'enecle'l'il-Kes- 
se.ll. el'l,- el.e H0:l-smeek.se- en Wilselesteenweg . Over dezè 
laatste deelstudie hebbe_n we het at.r aka no§J even , maar 
eerst de ik:lap op de vuurpijl : het verkeec-Splan. vo0.r de 
Letivense Bi:anenstad . 
Eind decembe:ir lDraciht h!ä!'I.. In,fo<Den,~:rfiln eeFl bxG:5chuurtje l!il!±t. 
met dl~ :v00rste'ilen van de Plangroep i.v.m. de toekomsti 
ge ve1:'keersafwi_k.keling in de binnenstad . Aan ju'!l.liè en 
ons nu om te r,eage:ren . De inspraak weet j·e wel .•• 
De br~chure, àie ook in INFO-LEUVEN werd ·af@edruk.t 
w01:àt zowaar irig,eleid met. een w0ordje van ,~re burgemees- 
t.er zeJ.f Hij ~et de verkeersproblemen Op' een rijtje 
en st~elt dat het zo niet kan blijven duren : ops t.opp i n 
gen en files tot in het Centrum, trage busse1: ~n lange 
wachttijden, onaantrekkelijke straten, o:r:iveJ..11,g vo©r 
fiet~er en vo~tganger , te weinig parkee~~~aa~s. 
Aa,n ~i~ alles wil het veir!kee'l!"Sif'ill.a:i'l! een e,p,.l,€>1S·Slllr>,'§f lzj,.:i;eJt.en. 

De filosofie van de haalbaarheid 
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SCHEMA VAN DE VOORZIENE EI 
OVE-R; as .fAAR ) 

~ond dit verkeersplan is ondertussel) 
al een en ander te doen gewees,t;- .. _De 
midétens·t:anders uit de birmenstad,b:ij 
wie· tie ·:v:oorst.el1eJ'l natuurllij'k 11eeToE 
na:ar l'iet hart g~aFl lof is het de per 
bemonne:e) , ltwa:men a1 enkel.e kèreîi 
bij'een. Over hun bevindingen, zul.l.en 
we hét wel.lic}:lt een vol.gende !(eer 
hebben . 
Maar ook de verwoèd:e itisprekel?s u.Lt. 
het hluurt- en 0 1:1~e:rk l.ie~en .fr 
gee111 g\lias ov;e'r ·,e1'1 • 0p ?la. ~.Jli 
jan. Jtwamen op i .. 'tia1d!.ef van _de welëk 
gro.ep Lanqzaam V:e11keer ! ~TK-E.euveF1 
Veil.ig en de Leuvense MJ.1.iew,aacl, een 
30 tal. geinteEesseerden bijeen 

Ir. ess · de 
1. rs a~om o~- 
m s:il. áe m • !N:o.;t- 
g . 
e u•it ter-b - 
gen dat. de at e.it - - 
keJ.s (afg-emet reikb oor 
de konsum.ente ijgen ech- 

Bru en ou 
n d .· 
woo '9'. :i:rtg• 
du:± h'' ·, 
a~en- een verbe- 

t . ijn . in net. . 
'Nieuw Kwa•rtier • • ve.i;keersv.rij 
maxen van het pl.e:i;.ntje Con1i3ea=i:~rrcestr.- 
Meu tr . , dez..e il..aaits,tre a~s ,door- 
gaFl. at pf g';!:sé,Ma,ft . , 
UJfut. ·eldi:(;)!.tlll'l~j'Vel!:d! 00k er- 
ld:g- fil.oso:fd.è ~±j het. · 
d1c1i. 1 kJ.eil'le v:er'beter et 
h1 ge-vaar brengen omwi,l.le van te dras- 
tiese voorstel1en. flé Plangroep V<;-S 

Ook aan net parke:t'en wor~t ~e nodig.e 0. a. ze1:f!' v0orstaooer van f0rsere i-n- 
aandacht besteed . ~en wil. :1.mmers_ de gr t een ~olill'edig ve1;keer~vir!j 
bereililiaacl:ieid van net ceFlt.J?lllll veer O · n de eil.!'ld•f.ase , ,Dit. ,welliq .om- 

' · 1 iig stell!rea :wi, . de '.\1a'a'lll~aia\li'Flè'd:C!'I'' v.er;i.ia,~eFl, h~nd.e l ep d"' enaten vce·:1. ; , .~ .' ' ,,.,.: . . . aa,the'd!a.sa>rg'1,lll\ent t ef is -het Ko11rt.ï)a'l.J1:eerders 'k>W!melil er !'leg e~l'l .,~ ) . 
plaatsje vin,deA , maa)r de iangpa•rk.eer- teeg,even a<1n po1.irEielte d1rUk? 11.wam in 
ders ( werknemers bv-. ) w0rden naar de. de d:i!s~u.ssie neg meer dan eens aanbod 
rand van de stand verwezen , Ailes bij- en bl.1jkt. steeds me~ het hele st.ru.11:- 
lleJl wi,1. men zo'n duizend parkee:z;plaat- tuurpi1.an te karakteriseren• 

!>t+,.i .malCen~• _:_ __ -ee---;'~-:--'"7~ 

Reeds, !;>ij het begin wordt g-es,teid dat 
a1les ni.êt in één dag veranderd, noch 
opgelosê 1èan worden. Vandaar dat in 
fasen dient gewerkt .. Trouwe~s.om ver 
schillende verkeersiBgrepen JUJ.St te 
kunnen beoordelen dient nog gewac!.t 
op het sluiten van· de ;i:::i!1f, ( on<;!ert!U,s 
sen ~,eàe;urc:l) et1 c:le, v:0irto0ill'lg :v;a•Fl i:ie 
Wes,teilijike 0mle.itdfng (BS-A~) . en cle v.er 
binding Grammai11e-De Mol . Dit zal aus 
niet veor eind •83 zijn. Maar -Elat men 
niet voor all.e ingrei;ren !Z.oveel. geduld 
heeft , daa r komen we straks 00Jc nog 
op ter~g. 

W,elie weg? D•ie l(~nt OJ) 

Eerst onze binnenstad zel.f nu . Wa't; 
wil men konkreet bereiken? 
Deorgaand verkeer uit de woonwijk~n• 
als je dus niet in Tueu~n zelf, mee;t 
!Z.ÎJil'I , l(.l!~ je er v.oo!l7<taäm .toyid .. 
V00'/1 'lï:et '.!'earl<!ee,r da·1;, weJ: een b~st.em 
ming ~ê~ft. iFl de st.ad: bundeling ep 
een aep.erkt. aantal hoofdwegen (de fa- 
meuse 1ussen) . . 
voor voetgangers en fietsers: aan 
trekkelijke eFl veilige routes• 
Nieuwe kansen ;voor bet o,penba~ 1t.err 
vse,r :z,sa,ll,s 'V',t.!l.je 1\;5µs_mia1mel'l,, m';ler '19'aóiliit 
k0mlfort , bet.ere d,iens:tregel:i:ng 
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11±cb.tfngsstEaten.o vond J. 
maar niets. Ze getuigen 
arcliiese denkwij~-e en zi 
eok nog ;vanuit de auto g 
kegenov:er staat ~en mee 
pa'k..aie je het 'd~ffuu 
lllwi'.iren Floemen • ' :Ûtl:ti is-- ll.e gebraj; 
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De en~1e-i:,:gJH' van n!llt. sluit,s.-;uk v.;.m 
'(}e ri.ng "a<e,n a,e· ,,aa~!t. veriHin~t ;;0k<>r 
&"!n qi' ander~_ s'taa-tsprij-,;;. De a= p··iJs 
;.;~,~ h,é;in toe'geiten.<;l m.oetir-m wc rdF,n ,·a•1- 
w,ège zi;iJ:1 oi:·igir.al:i:teit. 'Nieraa:..d á i c 
het vel'1:<J-O>J) van d.e 1,r,e:rken gavolgd 
hee.ft ion v()ozspell.ar, ws:.t h,;it uitai1, 
<ielijk~ ;resul1;,aat ZO'll. iqor<len. \f"'1or ie 
à<;!p9e,n dié' hie'l· pa,sseert, v00:r-aJ. in 
de S)l>iits•u'!!:f,)n, is. !lte;t €'en ed,~e l'lappP 
nin-g. Een e.c:ht $Un.;twerk va-n .i.r. ·;op,r 
!'ie;t, + v,pll:c. 
M~~ 't1et. ku,n.s•-t;-te-r1t teB:"'T, n.;- e a::__~1 ::1 
arChit,Bkt"On1s~J;ic;; kwali-t,E.!.7A...-i. D,~ 1-:ur: 
scteria,a,,T .h-e.ef-;; ook gede'":h- aa r de -a 
•,.rerkstelli n5. De atJt-omobi~~-ir..d·if'-ri, 
zal a.-;r wel hi.1 V-a!'B!1 er: {ic l1h~.gs-;-_1::-,a,, 
à1; verc,H.F.!pin,g.~n van &1e Sin+-Pi;;te-r>JS 
klinie,l, ~yll-èr,i hin!'lenlrnrt. ,:a-1 be zé 
zijn. ©p · het sr,,rft b.r,.aakgT·Ond kun- 
nei:; 'eP.Yl gat·age "''li e en po sf van h<ö- r<> 
~~ l<r•~::i.s g@bo·l!l,,id ·,10-rdîln. 

t'ie da.cht dat het kruispunt 
heeJt het mis voo'r wan,t; het· ' 
.:auU,sti."-che êA .; ngeiilie11,Jzie 
't·e i'~ c";;@fj in .'. · · . ir E'elt 
,caen 1.a11gs se. f:efatig 
;va.ai·,:; V'èrdwi Wils·e·le 0,f 

· rrr\;11Shel Vfatrer. komen. 
. van het A.èV i7ot aerwaa,z:,<fue 
au éle vaa..rt ~~or-dt onmil!l:<fil"e1- 
r&J.r,keJi jkneid. 

• 'ri, 
.. ~•-·--. - '.'\ 

~e t©eir'i.St~ dice vaa he · J;'ama van. ►
de s-t?,\li w.il. . e,n eie-n 
e~ t r é!i mi ~ j ©,e,ni.e,1; 
v.a:ia .G1 1 _ te"l.la, 
d~ iJ · . . 1 e.ia !.de 
•FU:i. ne _ tl e. v-a_a;r.:l;; • 

1lJie!1>hrilie' 1liÏ3enedim-'K essliP' ~strûktuur.pJan J 
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BI PH IPS LEUVE,. ·• 
]In Pl:am~i]>,s'~l,euv:en zijn eF vifuerh0ncil!erd te- 
veel v01gens dé direktie. Aan de vakb erd een 
voorstel · an tot het inv0exen van e •eem van 
deelt~j beid. De ~rbeidsters en ·rs woF~ 
den hi · half-time werlelpos, maar :Philips betaalt 
een g~àeeLte van het l00nve.xlies bij. ' bedien- 
den ~o,u_ .ltelij, worde,r,i, ;a g,e-: 
v0~17~ ' · es m0e, n, We !b:eit 
PhJilJiï)S, OFlGSF • m die 00 en de 
ae'.titerg n deze ·. e maatr •. te be- 
kijken. De geschiedenis leert ons' dat niet de 
eerste keer is dat Philips overgaat tot assale ont 
slagen, watlt het systeem van deeltijdse arbeid.is 
enkel bedoe Ld om de rationalisaties wat m·e>er aanvaard 
?aa.r te maken. De gelijken.is met de krisis in 1·9.30 
1.s treffend. 

Het Phillps-concern 

In het jaar des Heren 1891 richtte 
Gerard Philips in Eindhoven een 
fabriekje op voor het fabricer.e.n 
van gJ.oeilampen. " De fabriek koos 
ziel'l als dogiie:i.lie Eindhoven,. in 
we;J:a~e gemeeu,* hàndig,e e-n wilil.i'.g'@ 
a't'lJJeidskracil:r:r;e1n tegen niet '!;e J:l:'.0@e 
lonen b,esçb.il§'l!l?,ar wa;i;•en .... 11 In fü,•t 
begin ging het niet te best met de 
zaak. In 1692 bereikte de kon.junk 
tuur een dieptepunt. Van de oor- 

~ spronkelijke verkoopprijs van 1,5 
gulden, zakte de prijs tot 65 cent 
per lamp. In het ee~ste jaar be 
droeg het verlies 19 000 gu.Läen, 
in het; tweede, jal:;l.r 8 000 gulden. 
Het de;rde j,a,ar werd e;epxobeerq.- de 
zaak ~e :ve:JI:~o:Jten voor 25 00() gul. 
den. 'l'0.en d.it .t,iiet lukte wet:d de 
twintigjarige Anton Philips in de 
zaak gehaald,, die in Londen we1;:kte 
om het bankvak te leren. Vanai 
1895 tot 1902 ging de produktie 
in stijgende lijn, v.an 109 000 
lampen in 1S'a5 naax 3 500 000 l?DJ 
pen in 1902. Rond de eeuwwisseling 
werd de over]lro'füakti.e op a l Le _ter 
reinen v;a,n ,de eJ.ektrotechni:~ç:h'.e 
industrie z&e1il~ba-ar. Be d1;1_1.ti,~ . 
me,rkt st0rtte ~n elkaar. D1b h~d. 
onmiàdell±j~e gev0lgen voor Philips 
dat toeu al 9'i?% van zijn produk 
tie exporteerde. De personeels 
sterkte liep terug van 600 naar 
350. · 70/'\~ Aan de prijzen00rlog k°''atn 1n 7YJ 
een eind. ne markt werd verdeeld 
tiuaaan de 13 le.àen van eei: k?)?'trel, 
waar;i.n A.E& en :$4.el!le'tls de. To. ~en.s, 
1:ü.trdeeldle,1:v. JI;ni 1907 kwam G.e~~;"'.a_l 
Elee·bric' de VF0eeere Edis0n €~w.- 

t de 'W"'"!raam.lamp ap de tnarkil'. pany me "'"" · • · a,· - Philips kopieerde clez·e uii;v;1? ing, 
·want in die i;:ijtl! bestond er in ~eder 
land een wet· op patenten. De onu 
wikkeÎing van ae gloeilampensek~or 
verliep stormachtig. In de periode 
1910-1912 w.erd het personeelsbe 
stand berbaaldeli.jk verdub:be1.d ·en 
dan weer ge'l:lal(ll:ee,:t,d. . il 
Beo:r.i de e,er·st,~ w.e;r,,,elldo0r1og_ 1'(~~"· ~1J'l 
nl.'et ala!eet::\! a:e g!!\'enzen, Jll.~t dorîl!;ig;s- 
geweld g~opend, 0D~ ~~;t;!~i~:ft 
:h'aterna:t,:i.ona~lin de eerste wereld,- 
va~1~:d:~~hilips de kans om e·eu 
~o el van de Duitse e'l'l Engelse ex- 
~rtmarkten over te nemen. _I-t; de 

, ~eriode 1913-19'19 maakte Philips 

teuren, de gebroeders Philips, be 
droeg in 1919 de lieve som van 1 
miljoen gulden. De concent~atie 
in de gloeilampe:nsektor zet ~ch 
in een snel tempo door. Philips 
koopt k],Jine fabrieken van gl0ei 
lrunpen o~ in Nederland, 
Spanje., It;-alië, Fl:'ankrij 
De markt t Ve!['deeld 0s- 
ra:m ~$:é· EJ,~ctr'1e} e pe 
do.or het 'l:>u:skart el. 
De 1" wer$ .. 00:rlog,opendte o@k een 
nieuwe lli80C'kt voor- Philips. In de 
eerste wereldo0rlog kreeg Philips, v 
schillende orders voor rep~atie va 
zendapparatuur en röntgenbuizen. 
In 1925 sluit Philips een lic;entie- 
overeellk.omst en verwa • 
tro0ir · _ v.an de amer 
radio Weet in 
per De . 
rad ·u :r:. 
neem Eind 
heift v.an 000 man 
oers0neel in Nederland b' " io 
prod:uktie betrokken. In 1929 werden 
een tweed-è en een derde ap_paP.aten 
fabriek gebouwd. Een gedeeil.te van 
de produktie wordt naar Leuven ove:r 
ge-plaatst. 
Het Jaa · een 
bitle~l{.p,_ éSC 
J?}!i,:i.l±Jir nsie Jjv1 
boogte ge1ij z1 ·~n- 
ze,ri. . , terwijl e tal 
fabrie niet argebo ~jn, 
begint nomische kri Van 
de 27000 Gi.e in 1929 bij Philips 
in Eind'hoven werkten, wo:::.-dt in drie 
jaar 2/3 ontslagen: In het _gede~ 
boek ter §elegenhe~d ~an ~et 60-Ja- 
rig bea · 51) spr-ae · 
22lf•5-0 w 's ita 19~0 
pu.1bll±ka: ' :voel' 'd(e' 
sp;ll'eek'e ·eds van 2 - 
nemers. . ,1angrijke 
bespari ook bere·. . ·.<:i_r 
een di.r- oonsver]aging: e,e,a 
gesch0olde vakarbeider v~el terug 
va.n 44 gulden naar 21 gulden. De 
krisie leidde eveneens t-et e.en 
vewsnelde ~eJ?vanging van =-beids 
krachten d00r machines. De halr 
v.eFing van !b.et pel?,soneelsbestanà 
ha:d nall:1,we1Ji.;j,los ;i.n<VJ!Loed e;p laet v0- 
i'1'lme va11'l &e· pr(!)'dlllk1:l:ite. ~e :fu.r.fusîi.s 
vè.n 1,930 walS geen lm'is:hs van, à:e 
afzet, ma;a~ een krisis v.an de srr 
beid, de Jdi'isis van de mechanisa 
tie. We z0uden, hier eigelllijk 
evengoed 1980 kunnen scbli'ijv~n in 
pll.aats van 193G. De geschi_edenis 
herhaalt zich. 
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I'HlLIP.S BELG Il: 
Het e0ncern is onderverdeeld-in 
a~ntal r hoofdindustrieWP~p~n• 
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ie. Deze h~%lfd::i:.ildus 
~ijn interJ;Ui~ionaal. 
eeft Philips äe volgen- 
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- -00fdzetel 
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a. diè' s 
' - v, j:11· van 
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- Turflb.0u: ampen 
Philips heeft bavendiel'.il.:~tieipa 
ties in: MBLE,CBRT,C:BRE_,EMGO, BOWA 
Deze bed.rijven proàuee~en voornam. 
lijk; vç_0r de euro,pese 

r- 

,1ee1a, win:lt van 37 m:i:l~0~1i_guiêi 
een kapitaa!l! van Ei> milJ,oecn g .. 
De excya-ui~keritlfl; aan de 2 d 
Vanaf 1~35 worden de Dui~se 

er-spoe Lê, -me · 
ÎG>a 
'ba 

n\ll!Ï. · 
. J,,e. 
WQ:t' 
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hilipsbe b 

de pas opgeri 
, schappij. Ee-n 
een Amerikaans 

o ie de taken- ~ 
ko en als El!lgel.an· 
de DW.t•s·eirs zeu 
In ra:lè d.e hoefd2- 
]i>l:a a;r. de Nedie1?•ll. 
Tij' ooirlog wor 
gesc e · , in.de Du:i,t 
duktie. 
In '194-6 lag à:e prod 
het nïveau ~an voor 
~weede ~ereldoorlo 
gema/:l.kj; voor een 
1Phili~i, had all 
b'l.ik: D:uitse 
i'nc!i.U:'l. wa" 
;Lage · 
geen e 
verzacligöar 
steeg -van 5 
100 miljQe 
joen in 1. 
indu.strie 
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BIU P · N - 
vatr me halfge1:e:.:irá,ertech1aie;k; een 
echte revolutie doo~: de transistor 
kw8.l!l 0p de markt1 het tijdperk van 
de chip werd geboren. 
De na0'srlogs.e ~ocpánsie VB./Tb Philips 
gaat gep,aa!L'd inet; een t0e,ne:mend.e 
d.i:v:er"siiflil<;á'l;ie è:JlI .ilRtegra:tiie v.an 
pFodukten: ~hilips pr0dueBerü zijn 
eigen glas, kaFt0n, chemis~he pro 
dukten. Het hele produktieproces 
van ruwe grondstof.fen tG1t ;;;fgewerkt 
predtikt gebeurt: ~in'lle<n ~e:t ·co.ncern. 
Maa:li' il?-hi Ltp,13 d'li:i,.j.ft Vî,)·q>ra::'1 ·0,p ,,e 
' com:~umentea e:tE, fut.:c·onika ':; de naam 
Philips is vele {jaÀ·en onafscheidelijk; 
verbonden geweest met rad:ièo en tele 
visie. 
Op '1j~nuari 1958 treedt l:ie'!; Euro 
mé.r-kWe!l.'dr!');g in w~rk; ng., Ricet- 210 
heel t0e'l!'E1,llig è\l-P dat, ni0mei.,:t. We 
.;i-en op dat ogentllik de eerste 
' joint ventures' ontstaau, p~~ 
dukti:ecentra v0or de geza-menliJke 
Europese elektronische industrie: 
Phillps, Oanam en ,d,e .franse· c om 
Péle;;nire àes lamp,es richt.en in- Lom 
mel een .fiab;rielç op voer d:e g.ezetme 
lijke lam'penprodu"lctie. Deäe con 
centratie en specialisatie werkt 
sterk kostenverlagend. De volle 
dige marktf?ehee:L'<sing lei.~~ ·l;?t 
de hal'ldl:Iavi,ng ;v;a;t;t het priJ.sru. ve,a-u, 
de wi>t1st:en !'}chteten de h0Ggte in. 
liet m0no.-polie:kaj;>±-tal:i,sme l:l,aat het 
ekonomisch leven beheersen~ 
De zestiger jaren war-an uitgesi;:ro 
ken g.0~d.c jaren voon het concer-r-. 
De eeonsumptiemaatschappij was iu 
volïl.~ blo.ei: de ;i;-adio' à, -televis·ie.a1 koelkasten, ... vlogen d-e è:eur uit. 

Ki:isi:$ in de elektronikasektor 
Op het vlak van de st;rategi': van 
het ii:öp.cer11. wond ë.n c;l.e 60-erJ·~ren 
ge!lc'e"1m.erkt do0r iterv10eàe po~ingcn 
om een plaats tè verover-en :..n de 
mee-st geavanc~erde sekcor-en . c -•·: 

1 
__ 

puter·sekto~, 1ee::n~ner~3:e. e:::, de . ~-" 
k0mmunikatie. Be-i; bll.Jkt: een te 
veeleîsend pcegnamme . De k?~te1; 
~ijn te 1190.g en d,e aanl0o_pt1J~ is 
t·e I'e:ng. l?hi!ips s)'.aa,gt er niet. 
in de· nracht van <ie gr·ote ':lo-nopol:i.es: 
(!BV!, ITT, General Electrie, ... ) te 
breken. 
In &e naoor-Log se periode :tie-i:, _we 
dat ;$G-hommelingen in de bedrlJ.fskon 
j•unktoiauF ?.iieh v:&0r0.0en mei; _een re- 
~e Imaat van L!, à 5 j a,ar ( 1,971 , 1956, 
1962 , 1966 , 1970 1 1 974 ) . V a:naf 
1974 kunnen we n_iei; meer spreken . 
van schommeliQgen, de za-~en gaan 1~ 
een snel tempo b;e~gaf. De_monopolie 
poi,i:ü.±e, die P;!lil1.ps vee le ;i_;aren . 
hee4'.t iehad, w0rd:I; o~ergé•F~merr è:00~ 
japa:ns.e, ba.dri~ven, die g~ed'koper 
en e:fficienter produceren. De m~kt 
raakt v,erzadigd en de concurrentie 
wordt m00rdend" Ook ander~ s~ktoren_ 
zoals de eurqpese automob;el.1ndustrie 
boe;een achteruit, 21eäat h_J!e!F ook be~ 
lang_j?ijike afneme>rs wegval'.ken. . 
Philip$ heeft bovendien~~ trei~ vah 
de geavanceerde tethn?logxe: ~hips, 
geïntegreerde sehakelingen, displays, 
.•. , .gemist. kt 
Het Philip~coneèrn tracht haa.r mar - 
pes:îit:Lê -t,e beiJ,i:G,,ii1."G.e1n d:q0r ~ l,l>1·od~ ~ 
tie 'te. ve:!i'plaetsen naar de~ la!l:e loo'n- 

lande11J., In de J.ileFiei[e .. '?O - ''?5 
steeg. het aan.rtal pers0neeJ!sl-ea!en van. 
Philips in de derd~ wereld m.et 72<1,, 
:in de europese landen st,eeg he,t pe!t'- 
soneel m.et 1%. , 
Vacl.af ''75. 11(!:>WliLt é,r Riet me,eill' aa:r,ige~ 
1a0me'l!l é1,î:' tl'ac!ht m,et1 iiïet a'.1!1e. mi'da'e 
]en d~e het m0de~ne pers0neels ~ 
bele~d te'r beschlJfilting staS1D. de 
loonkost te drukken. Ook Leuven 
ontsp:apt niet aan de gllobale 4er 
st!t'\lkturër!i. ng van liîet .c,e<'!'!,,çea:-·1if. 

Deeltijdse arbeid 
Philips-Leuven teil:t op dit (:l_§èa 
blilc -1,, 2000 werltnemer-s j waa.c-'van 
er l1-0ë :te Vieél. .zijm vel@e!I),s ®'e hu,,i 
àige planning. Ii.1, Tessenderl0 
we.rken er 600 mensen , w,aa,rvan er 
volgens de direktie 250 ov~17bodig 
zijn. We spreken hier 0:ver Leu 
ven en Tessenderl0 omdat Tes.sen 
d.erlp afha~gt :v:an ;Leu:v:e~. 
Z.owel i'tr. Le~ven als, in Tes&el:l&èrl:e 
woFde·n momenteel me naan aangez-0cht 
om ontslag te nemen. Momenteel 
vloeit het personeel af via natuur 
lijk vexioop, prepensioenen. Tot 
nu, toe i1,5 er noott- overgegaacn tot 
eetl. k(HJ,ektie.f 0Nts•la:g.. J:te;w ' pr0- 
gressiet·1 personeè!'lsbele'1d ga.at er 
pr~t op steeds een sociale bekommer 
ni0 ~a~ de dag gelegd te hebben. De 
ii;~g h..!_ed"Sr1is-, zoals 1~e die hoge~ be- 
'! ' rev,3n hebben, toont d.a-t we d:i:t 
iw.it e en korr:eltje zout moe.:t;e.n nemen. 
.E-hil:Lp'S he;e:f't :.1ic·lÎi: steeds :i!u .die str-e~ 
ken gevestigd waai!:' de arbeid het goed 
koopst was. Ook be·~ hoge aantal. vrou 
welijke werknemers il.lus1;reeri, dit. 
Vro,;,ge:i:· v'Logen de ar-beid.ers van de 
ene 'op d:e andere dag '6:ç>straat. nu ge~ 
b etu:·t het ge1e:îil,elij).ce:l'.' vo 1g~ns ·8Je 
ni .. , uw.s~e regels vau de soooi..al.e. techR0- 
.1 . .,,,_., seal::, men dät heet. 

Fen r.Ew.t~l ar~eiders hebben sedert 
'H,il :3.rier:al jaren een speciaal sta 
tuut: ' ekonona soh werklo:0s '. Dit 
be1;eke1rt d~t zij 3, v.te'két~ ,.f?ia~n •s•:tve.m 
pel en eu 1 week J.comei;i we'rkei:1! ~aaf 
meesval is er geen werk. Pl;4l1ps 
zorgde er voor dat zij 9{)j\! van hun 
vroeg-er loon ontvingen. 
haar-de formule ' ekonomiseh werk 
loos' kost 1;J.et be&Fi;jf nog t,e . veel 
geJ:d. J:le 'dd.:r:·ektdó_e' ti'.~ett de WB1k; 
b0nd:en ee·n nieuw v!i50rstel! ged!aan, 
een sys.ueem van ' à:eeltijdse 8:l1beid'. 
Dit bevekent k0nk:T,eet voor de ar= 
beidstel?.5 en arbeiders: 
1 • week: Maandag * dinsdag 9 ~= 

~, e.l?~~,!¼ 
W·0en'sdag,,, d.0ndèrq:ag, "' bij-· 

dag s,t;e,il\pel!en 
2° week: ma + di s"tempelen 

wo +do+ vr 9 uur werlèen 
,Er w0:i;-à.:t; eiewerkt in 2 ploegen, ~ie 
.e-lkaa.r afwisse;len ~od~t. de ma~)lines 
ZJ,§) 11:lW? :111eOC' wete~ w,e,,r-keia ru,n p:Jleya:~.,s 
van 3,8 ~=- B·0:vel!ldien i1:1• äe loon 
kost aanzienlijk lager. 
Voor de bedienden, è.ie niet 'eko.__ 
nomisch weFkloos ' kunnern v.-erk:laa:i:-d 
worden !Le er een ·ande;r :y-oo;r;-stel: 
dee11..tijiis•e aOC'beid,. C 'bij~oo · 
:>,Q) utm?' ne;p week J me,~ ei,a ·- 
d:l:g le;o$Îve;glies ] 2@%). 
ne vakbende~ moeten binneult.o~~ een 
uitspraak deen 0ver dit v0orstel. 
In een volgend m.111ll!1er h0pen wij. 
~ het sta.n~punt v.&n de 2 v!'/ikbQn~en 
te kun11ten '1:>~e ngél'l~ 

\>/!ie gEa.'f:!g wat meer Wil wetèlî -~ver 
de geschiedenis en <re strateg.!l:e 
~an het Philipsconoern raden,we .. 
het volgende boek warm aan: .. Ph~ 
liJps: gesoaiedenis en p!L'akta,Jlt. van 
~en ~-1=rq~lli.d.i0.noer.n 1 
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'T IS KRISIS 
't Is kris is daarover is ie e Maa,r niet iÏ. en 
li · :ro, De we11r~ne:me, n, besrpa,ren.,, - 
v:e ,11:e mooie wooird1 oi:i liun, i nkomen te 
verbleeme • atronaat hesp . dan op de Lonen der 
1'7e en op de bedrij,fskost. . · ng il.egt dez.e gang 
va as,t in de zgn. mati.g.$ngs~e . rege : - ..._ d ,.,.. .'tJa II'Olël.~ ,! lis e,r an geel! andere .. twe,g ? J om- 
·mu Partij van België. Háar voorzi,têer F.ou,· s , 
kw Leuven (op 16.1.81 !Ïm de Gel'lllinal) ternàtdef 
van pa,rtij voors~eililen, dit aan de hand ,.,, no 
''A 't mij -m:a:ag,t". Ma.nd,ataiJ:issen "latJ, äe s, 
had n kat gestuurd. Gelukkig was het Dijlepa.11rd pre .. 

in de zie.lcerthuizen en de veJ?hoging van de 
kosten voor gepeesmiddelen een echte vermin 
dering van, het inkomensniveau. 
Ret '!)ast .om hier even bij de rol van het Bel 
,gilscl\ •~OG>t-kapitaa:l blijven stil te staan. 
Bet allesoverheersende motief voor hun iu 
ves teringspoli tiek vas het najagen van: een 
snelle en gemakke~ijke winst.Daarom hebben 
zij :-de t.radi cione1e sektoren(s tee.nkool., 
st!l,al,enz.} tot he,t u'Îlte!'~te u-itgep·ersu; 
+onza e'konomiLe aan vreemden óitverkoahè en 
ove1rgel-everd aan de willekeur van de multi 
nationals; 
-de kapitalen gericht naar die s ek tö r-an waar 
s,nel jp:o,t,e wins(::en kunnen ve?!'>ga<a'l'd woi;den 
(el.ektrirci"tei t, groo!2Warenhui;\'en, banken enz.). 
Daarbij "1e:i;d een wetgeving uitgewerkt waar 
door de staar hoe langer boe meer optrad als 
hulpverlener, zowel door rechts c.reekse s ceun 
als door s taa tsopd'r,aehten aan de p_ri vé-s.ek 
tor en dool! b e'l as dngs·vdj s c-elllingen .1lie1.'bij 
werd'en 81),0!'me bed·ra.gen overgeheveld na= de 
grote pti'7é-sektor.Hen schat dat er nu jaar 
lijks een cocaal bedrag van 150 tot 200 mil 
jard wordt overgeheyeld.Al.s men die verge- 

_llj,1<,t met de l,8 mi.lj'.a,rcj vennoo<t-sichapsbelas 
ting die in 1978 betaald werd door de iTidiis 
triële naamloze vennoocschappen,dan is het 
duidelijk wie hier eigenlijk van de staat 
-profiteert.Het poLicieke bewin~ in ons l,.'?d 
heeft er een gew·oon'te van g/!'maakt de verlie 
zen t:cè nartiorialis,eren èn d'e winscen te p r i> 
vatiseren.Ree gevo~g is dat naast de puin 
hoop van de openbare financies "?_de nood 
van de wérklozen, een aantal bedr i j fssektoren 
enorme winsten maken. D1il:. is ~ot1de1. meer het 
geval, v.oor de ganse '':ne~giese~~o-r,de troo't- _ 
wárenouizen,de verzeRer~ngsse¾tor en de ban 
ken. Bovendien kan men stellen dä r heel wac 
.minder ,schitterende of ook verlieslatende 
bilans een l9vtere fi,ktie zijn.Men doet de 
w,e,rkeli.jl<e winsten äifv.loeiet; 1;aa,r de b11nl<:; 
sektor in, èle vö rm van hoge. in tres tei:i op ,de 
kredieten,of naar de energ7ese~or 1n_de_. 
vorm van geforceerde,energ1~pn:Jzken:~1~w1Jls 
zijn het dezelfde g;:oepen die dan ZlJ et 
géorganiseer'l!e ve,rff.ïes in één 's ekco r , elder-s 
we"varend-e sekco,req 'V-Q'eden. 
De opeenvolgende regeringen 1a~en begaan!!! 
Hoe groot hun geldnood ook is,de grote fis 
ka Le fraude "1ordt .geëerbiedigd ,als een. "vee- 

h•" op ·een moment dat 'de soc i.a.l.ê, woi:ven ree, 'L ·• , • 
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"' tien wo'"'d'en afgeb-rq)<e,p.,S·edert , ve.t ve~orve~~e ~ • f ,_ 
be in van de krisis, neemt de be1aJ;tlngs rau 
degsnel to,e.lin 1966 werd 17,7-fr,ontdoken, 
voor 100:fr.geinde belasting.In 1970 was d:1,t 
11 9fr. :rn 1975 reJ?<ls 18, Ofr. In 1979 c!n 
sl~tte 19 2/;'r. per 1'00,'f:r. gèÏnde b,e"las t:i;ngem. 
G~i:ddeL/ ontfduik'en é!lè r:i,~ltsten •een llaH 

miljoen belastingen,wat overeens~emt met een 
verborgen inkomen van I miljoen,of de totale 
kos t van twee wer,kLozen. Daarte.genover s eaac 
dat in 1·9;]'8 de bel.as,t-ings.fraude v.ap 'èle 5Q~; 
1aagste inkomens niet meet da'IJ 2,8 miljai-:d 
Er. bedraagt .Als er dan toch maat;regelcn wor 
den genomen,zijn ze in hoofdzaak gericht 
tegen de kleine fraudeurs.Aan de eahtc grote 

·on.tduiki,ng raa[tL men n,i,e,t .Als Lede neen me.e't 
inlcv,1,17en volgens draagknachr', is het nou 
m11al ce beginnen met diegenen die de groot-· 
ste forruinen bezitten.Er zijn in ons land 
44.000 ze(l'r rijke beh:stingplicht:i:gen met 
-een totaal fortuin v,a11 DRIEll>UIZEND ~ffLJARO 
,F,RA:N~,wat overl!'ebs,tenlt me·C een gem:î,acleHl 
foa:cuin van ongeveer to mi Lj een per familie. 
Het feest {s dus nog niet voor iedereen ge 
daan! !! Een groot deel van de kapitalen ve:i, 
iaac ons land,veelal voor spekulatieve plaat~ 
s i:ngen. Men hee.f.t kunnen, be't'ekenen aa a-1.l een. 
op· ·basics van nas.peurbane gegev.ens van de 
Nationale Bank,de uit,voer van kapitaal de 
laat:sce tien jaar het formidabele bedrag van 
70'1') miljard hèeft berèikt,waarvan 100 mil 
jard alleen i11 1919.Hec,,geld dat de Jlè.lgii 
s'isnc !H.an t teten heg!' int,;es t irr het bui, ten~ 
land ontleent,is niets ani:len dan het kapi. 
~aal dat hier door belastingontduiRing wordt 
vrij gemaakt "en geë,q,or-ceerd naar 9ui tenland 
se banken.De staat mag dus in ~ei.te zd j n 
ei'gen geld ,tegen ho·g,;i. 1ncres ten o,n't;lenen. 
Tp.t meel'de,:;e eer en g1os;ie van d.e bankiers 
en de spekulancen die er rijk van "10rdenJI! 

lende t 
Hierdoor zouden 
wet:J:' aan de slag k 
dd,iak het bestaa~ 
te vel!d:e'l!en- onder cte 
enbediend~n . .Daaxom 
~tregelen gefroffenworden 
yan nieuwe arbeidsbesparende tee 

' Daa,1t,O)I\ tenstq'llte moet tn_en de d:i;sk.zl 
we~erken 'tègenovèr de werker~ in 
.arbéi!d.0ok moet een éinê}- gemaakt :wor 
de margfoalLteit van de stagiai11s, 
s telld · en 13. 'J:.lrers, 

, , dd.e z!i gu~ wo:11d,t il'on 
· ii: :e groo(t:i.ndus tdrl/len"JIIÓ 
n n duide!l.ij:k veJrborulen v 

f uitbreiding van de tew 
stelling.Nu verleent <le staat mHjarden- 
s eeun om de t_~werl,cs ce1 :l:dl te <V 71en 
~de!W, a.il~ h'e.t s:ttaj\/Ji ,.!!: ieJi '~e 
ove:rhei,dsl\uli_i:i:c moéll n ziJ en 
ltontral<t waarin de en moeten b.escb 
ven word«!n.IDe, -uitvo n moet door d 
we,!'kers gekcmt;ole , w . n.Wanneer 1'eef- 
ba~e ondern_eri\Ï;11gen ,ti,ng bè'ikei.gd 
wor,1l'en ~.;!-enk.. Q'1i.JjV• a b eUa, G~egg'· ••• ), 
doo't pa·tl!onale onb •d ofi door maneu- 
vers van fÎJnan<::iële enen deze een 
echt openb atu on ,ezicht 

n ge i:i;i, 'ces. 
· g. eng emi aa!t' 
ie d;e is 'Winst 

voor e pr rtner. 
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Hoe raken we uit het slop 
De K. P. s teL t voor dat men /ll vast 
jari:l meer inkomsten ver;werft door tige 
toepassing-van de bestaanèle wetgeving in- 
zake belastlngen en door het · - an 
-ei>~ b !? l11s ti,n[ op de g-lio t,.e. f:01. : 
1 ~ 50 niJ.bla't:d ll\OC C ge"rêcupen van· 
de grote belas,tingsbaude;di _ art 
van het globale bedrag aàn belast,ingontdui- 
kin@- . 
2) .50 miljara kan geyonde11 wo,rden •door mLd 
de<':L va,i een be1l:asti,ng op de grote" 1tepioge,ns, 
door invoe!'ing van een progress•ie,ve,belas 
ti~poet van gÎ.middeLd 1,5%,wan aansluit 
bij belastingvoeten die in verscbil1ende 
Wesceuropese landen van 1%ach · · 
, ,~ , 0 milj s vez,pi!,~télite 

d:è ,m a 1,00 miljär r ·d·e 
e bov van de same en 

küûn beetj et woi,dt,moet . deel 
van het apicaal een n · 
s ' i voor e toe 
s dat b nint 
u t l>i ,1 . i. · - 

n . esc . orden door d·e 
boldings1d.e banken,de v ek rin smaaé~ebap- 
pijen,enz .• voel! een · 
mil,i_.,ï ud, te mQb,i,;I,i,s e 
dri,e <to t <Vi j!f j aai,,,, 
vam b'lij'V. 5%. !11ens 1: 
de wo1rtels a 

De: kleine en mi'adeilgrote 'bedri ·ven 
een aa,;)gepas t-e regeling •e 
~ocá.:a'l;e lastten.. Ni~n rqe'e 'DlOli!t 
als b·as,i,s genoll)èn worcfa din,gen, 
maM: wel de waarde van de aktiva of d'e ge 
mengpe waarde:.Qok de hu!p wan steden,gemeen 
ten en provin<ries aan priYé-bedrijve~tDO&t 
gekolljpenseerd dde1 van eeb 
daa,r,tto\!c geëi ge ;t. 

BESI!.UIT. 

Hee is ,ijk bier een volledig over-- 
z' onaile KP-altèrna- 
t' 'ba nodi,g.e' po:ti- 
c· r . r ligt het 
ka ge on en. e SP, e ACV-v1euge l 
binnen de C n de wi 1 aan 
de da_g :t.e ').,e de massa niet 
tot s11Jch,tof de maken_. Zij 
coMa~t\riieren àe de reg'!?,:ring 
met de verte igers van het groo~Ka- 
pit~ - is dat niet,maar de situa~ie 
word a , sar naa1.'mate de krisis 
zich t g kee,:ré ih,eti A:JlVV en 
~e~f <I gep. e_en 1rege:.ing waa t:- 
l.n (' . s en z1 t'ten,. Tot s loc. deed 
~u~s Van Ge at volgende opmerken: 
Het stzemrec at.Wend het aan . om uw 
v~i;, · d;ce~s te maken ,da,tz. ge e,r êh~e'l- 
11-re• bt1u,vk 'táil zult mal<(ê~. Wei: ge.; 
te . vooi; k~ndi'da tl.an 'ili~ een be :10? 
steuneni.fü1,t tegen uw belangen 1. , leid 
B D. ·1 ngaat et l.J e_paa17d.hoopt in el'· . 1 d · b h ... g.eva at;; ?~c en d,e ie:zer zul'J.an d· 0 CèiZ.., W<1.J w • · ,~, en n•ad-.. 

·' l.JJ '-ed.~ gey111 o uw ,, :""'"'" Oe ,-,o e bro·~""•·'"e 11 ,1 . :P 'liaal.HiE.1: 
' . ~<lu;~ <> 8 Je I t;_ ' ' • ' ~s te . . jgen doo'I" 20f . . m13 ~~- 
omslag te sturen naar Kl'Br.~n een geslotló:\,.. 
scraa,tt 3 te 3000 I, -'Leuven,Augus·ti. .• 
mel.,den,illatcuu,rlij,k~ ~uven(na.am en adres "7et~411.,. 

wetensbezw rde 88 sezoctat 
'lntia,rrtaUl.01111,l Vh 

o:l.fin &Gwatcan•I 11nt101•11n io~kt 
'lilt • k io•w11al'di, voot· t, • r•t1rta11r~w•rk, Al 
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De aandaehtige lezero zullen 0•!:)gem,el?kt he10,fuen qat die 
v0rmgeving van enze stadskrant neg ver0eterd is ~ een 
nieuwe kop voor d.e geme,en'tepit'a . kende 
out van cle do r-r e 0>ij fe:rn, 0-:ver . , •• 
d-e Jk;x-ant lh1eel nam,wge•z.et r-i-e.el't wel 
h.eîm hier achter sG:huilt. Qp · B!dzij 
staat in he Le kleine Le t t e.r-s te Le aen : 11 -vo r a e vd n 
Werkgroep Grafiek elcker-Ik le.uven II e;r 
Gvafli.ek werkt niet a LI e.en mee a,an /à ±, 
DijJ:epaand maar he,eft o,ok een h,E:llli,0 re - 
eu z e plannen in p.e t t o . W~ laten la ë br-e ux aan 
he t.vo oz-d , één van de ini t:i..a tiefnemers en bezielers 
van de we,rkgroep grafiek. 

- 
• ■

Di,î:I:eeaard: De we1·kgr0·ep grafiek is 
met heel ambitieuze plannen op de 
proppen gekomen. Wat houdt dit plan 
in? 

J:1J;c.c_u,e_s D'ebre,u:X.: Öe werkgroep is on 
langs gest,art me-t. een la•y-out atelier. 
Het is de bedoeling om een ruime in 
frastruktuur uit te bouwen waar alle 
materiaal voor handen is voor het 
ont·we:rpeFJ en lftr,uk;kla,ar· makel'! va:n af 
fic'hes, tijdschriften, folders, ... 
Er staan mede-werkers. vri,iwil.lige:rs 
en vaste, ter beschikking die op 
drachten kunnen uitvoeren en bege 
leiden. De werkgr·oep heeft op di 't 
ogenlbli'k 2 pe·t<manent<il kril.c-ht.el" t-i 
dienst. 
Vertier heb~en we olannen om in de 
nabije toekomst te star'ten me~ een 
zeefdl'."ukkeri,j. 
Lri a·e ve.-r,e to ekom 1,rt ,zou daa r ,nog 
een v1i11'lcel ·'kufi.nen bijkomen wa~r men 
terecht. kan voor alles wat met druk 
ken te maken heeft.: lay-01:1·.- en druk 
werkmateriaal, eigen pos~er~ en de 
gelijk materiaal uit binnen- en 1~1- 
te,nland, eventueel e·en kopie,.i:,ma 
chine vo o r het vergl"o.te.n ~n ve1,}<:lt'l 
n en van titels, teksten, ... 

D.1'..; Waarom een werkgroep grafiek? 
Er b.estaan t,oc'h .,i:,enoeg publiciteits 
bur-ea us eh qru:kkeri jen? 
J.D: Wij viaden dat qe kunst en ze 
ker de grafische kunst ~edemckrati 
see-rd moeten werden. De idee dat 
publiciteit en 1101·mg·eving alleen 
het terr.eim .zi,in van kapi tae.lkraoht,i 
ge gv0epen moet u:lli ae wereld• g-e·hol: 
pen worden. Wi~ menen dat ook 1pro 
gressieve' en niet-kommerciële' 
aktiviteitep gediend zijn met ·een 
verzorgde vormgeving. De meef;lt,e 
G',Ç'_ganisaties en groP,,peringon h'e•l;ll:>1;;n 
eberme moeilijkheden om hun publi 
katies en drukwerk op een degelijke 
manier vorm te geven. Denk maar 
aan de pamfletten die in Leuven met 
t,iern)ui?lenden de de.ur- uit ga.an. Ln 
h•et- boste ge va I w0r-dt ll11y-0ut g,ezii.-en 
als een goede illuat,11a tie bi,i een 
goed aFt.ikel. Meestal wil men :de 
tekst zo vlug mogelijk laten druk 
ken als der.e af is. Maar lay-eut 
is meer dan d&:t. het hee ï' t een e~geh 
±nnou·d. Blijv-oorb·eelcl. d';l, at'fie[h·e 

[ 
! 

1 vecht op wonen 1 drukt tl~or da 
vormgev:i,n~ reeds u:iit over wat het 
gaat do.or geb:ruik te maken van de 
zelfè!_e v;ormgevin,g als de plakkate,n 
van 1 hJ:!is . te hul:! ', irn ~regres\.. 
s".l,eve mi1:MeBs wo1:eilt teegep.a.s'te gta 
fiek heel weinig gebruikt als ak- 
t;j -~middel. 
D.P.: no~ is dit idee gegr~eid? 
,T. I:l.: De werkgroep b{)l!ta,at a;.ls OR 
standvastige r,roep me·t va ge doel 
s1,ell:l:ng;en r e ed s :2 jaar. We hebben 
ve r s c hf Ll.ende akti vi tei ten ( ten 
t.0or1stellingen, d I aku s s I es ) rond 
htt, t.hems 1 krMtiviteib en maat 
•,t:h>tppif i.11g<;rie'ht. ne gr0.e_p be 
st,~••~ n u uit, een dertiental mensen, 
die i.11,tief meewerken en helpen bij 
he!. :ii tvoeren van de opdrachten. 
De meesten hebben een of ~ndere 
vorm van hrnstend(;)rwlij s _gevelgd, 

D.P.: P.p welk kMi!inteel mikken ,jul 
lie? Op de gemeentepolitiêkera 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
va n 1°82? 
Lk,..:. PriMipi !le1"f'iel')'t.en wij on s 
.i.-i' .. .i et-kommef'cido en prog:tess:lie- 
1e ~p.:anisat.i••.s. Hae.t wij willen 
=n z» werkinii: ::elf financieren met 
à · ir:komsten van onze cpd racht.en . 
Wij willen niet afhangen v~n sub 
s:Ld i e s o,mda t. je op d± e man:ï~r :be 
veol afhankelijk l>en·~ en voort 
durend in onzekerheid zit. 
D.P.: Maar het geld meet toch van 
ergens kornel'!. De2e organisaties 
be s c hä kken mee;.tal zelf o,v,er weinig 
geld. 
J.D.: E,r zijn geen va s'te regels om 
uit te IDaken wat kan en wat niet. 
Om financieel toqh rond te ~omen 
kunnen 0,pd,rach-ten. zoal,s e·en. affi,ch~ 
voor e.im kçinsert, 'ee'n p1'at~en-.hoes, ... 
aangenomen woFde.n, 
D.P.: Zijn er al opdvacli'ten 
J.D.: De stadskrant natuurlijk. Ver 
i;i'ere opdrachten van Elcke•r-rl<ê ·zell.f, 
lay-o,ut va'n een 1:>oe*; 1'0 ja<ap Gx:fa,m, 
we habben een a kkoo nd mat l<!r-itek 
voor àe lay-out van het tweede deel 
van het Werkvolk, affiches voor 
Amnesty. -onderwijswinkel, 1 '§ STUC, •• 

D. ok la 
]is · ,, • kunst 
of k na 
J ,D. · is gezi~n 
vr:i;j ee 0U 1g. k~l ~.en 
aam t8l:l: vui st,re.g:el We he:b 
ben ~eed tweemaa] kursu& 
'af~iches maken en layöuten 1 

geo,r,ganiseerd, waarvoor geen enkele 
v nis. az;e ,t was,. Rinoen 
e wa)!;en r een 'bál/~chu 
b lilii,á:r w . • deze bas:l' r 
ui tge ~d w,or 
D.P.: Binnenlför willen jull'll.e 
s~art gaan m e,t een zee!fg.rukkeri 
Wa 
J. lD "1 Zeefdr.rt.tll: vraagt ge.en grote 
inves•teringert. Bovendien heeft 
zeefdruk meer gyafische kwaliteit. 
dan offset, Do0r offset wordt de 
kwaliteit fel, _g,ená ve11.ee,r.ij. Bij 
z1e•e1/1i!.!D.'Usl!; beeft m;en be't, ha,l!e prac,e,;~, 
v•an 0nvtlweTp t.ef. aftic'!ie zelf in de 
ba·nd, ~odat .men steeds kan ingrij 
pen. /Je werkt meast,al .met verschi]: 
le·nd.e men S!tD samen ~odat je van el 
kaar k11m t iLet>en • 

AJ,s 0ibnneink0 
kleur v.er,snhijnt dan 
ken 11:an de zeefdrukkeriJ 
werkg~oep Grafiek. Hat zi 
dik i,n da,t het I:liJlepa.a,rd ,. 
weg. o;z,i;ga:a't; a[s' )'tet Be:t..a-ng, 
bu:rg, ,n.e,t klieu."'e'Efoto's o 
pagina. 
Ieder-een die met ~ij 
den~en geen bl~jf we 
met. d,e VG!lllngav-in,g va 
in ae knoei zit~, iedi 
lan,ge weg van tékst t 
schrift, van dicbtel' 
is welkom bij de wer 
Bl1j4e lnkomststraat 
a:lke n.i,m:tlil\iag{má; d;t 1 
t,aJ..: 2:39692 

D.&: OMZ:&:J' VAN,'IJE1UYENS G!~OQ>lTSTE BEDRIJ~EN IN ~979 
' vérvolg van p.4 

joen. Zou Artois daar voor iets tussen zit 
ten? 
, De Maiserie Benelux in Wiisele verliest 
oak te,rne:i.n. Pe 265 mUj,0en zijn e·l' maa'li 
Hefst 78 mind·el' dan in 19'78, Met d•e Boe 
renb~nd en Col'avec als concurrenten in de 
voedingssektor, 11188 men het bier wel verge 
ten. 
rn de olektdcJ.tei.tsmatel/'iaten staat t,je 

tal~uven op kop met een omzet Yafl 23'6 m±!L 
joen, een suijging van 39 mi}joen. 

Een tweeda reeks bedtij,ven zijn gevestigd in. 
Leuven, maar hebben ook eldars nog een pro~ 
duktii.e.ze.te.l. Hun omzetcijfers van 1979, ver 
geil,eke:n mei!: 'deze van 1978 zi;~n el' a~s "lO~,gt 
u'Î!t Gu;i. tged,rul<lt in mi11!foen-en~ : 

PbUiJI Jnu,el~UVe.a (•l•ktdc:iteltaut-tti.R.l). 
Vandueht A.acvefpea-1.f\tlen -{ub~ 
bonch• Olt~•-L.uvan (vo1dtns;) 
'4••1U Ál\tV•l'p~-L•~V•CI (0"'9trboud•) 
S-1u.11 l1HHl•t-t.euv1) (el,tke.~lelc.d·t•M.t•t'hal.) 

11 2-11 
Il ~52 
J )54 

281 
196 

12 

18 ocu 
12 Jl6 
, ol2 
2.l.8 
1fl 

!!lens lo,r,t,e gevan we 
d~ijven in de ol)lDid 
ieuven. De cijfers 
in miljoenen. 

Coaalco M1tU""',Ot,elu~ (~ 
Kaakel lruta.111.,-H~tta.t 
o..J'f'a.il--oa~.na a'nl'.I" 
tJt-,J:1,1,1 Hitt•Dt (VOëill l 
~-.-- ...... ( .... 1 
Val~ (1ûora 
YlUIIC Vol- (-1 
Area W.- (lae"la 
Docbn a.uro4a (•1 
1111>1•• u .. , cS 1, ,ut. 
órda 1 
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