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' STABOtage in de soci.ale woningbouw 

Over rabo.ta, do poging toL so 
ciale v,n:nieuwbouw in d~ Ridder 
s-traut, zal no>' voed ga»egd en 
geschrnvcn won.Ion, ook al liep 
het faliekant of. Wij tekenen 
aLvaar het ve'rhna I voor u op : 
een kluwen van n l cuwo n cch i t ek- 
cuur on par t d c ipntie, van goede 
bedoelingen en een sch i.jnbnar 
sterke wil. Of het verhaal van 
de voo die de Jlatrni.e pr aek t ? 

' Facetplannen : orgelpunt of mispunt? 

Het s t ruk tuur p Lan is eindul.i.jl< 
k.l aa r , Fa~_e,tp.ean1·1en is dil. uaum 
van hut e Indprodukt . Ko s t pr i j s 
40 miljoen frank. Krijgt du 
Leuvonnnr waar voor zijn gold? 

s 

J 
Ongezond 
maar verbeterbaar 

Na de uitdtijvinn 1d.t de tuin 
0e Wnlquc risk.een de ·Strantmus 
nu ze l [ u i cgedceven te worden 
uit hot buurthui~. Of het; zovel' 
komt, b es.Li st; dè vredereclite-r 
<>p 7 .doccmber. i:n 11fw;:icl1t Lng wat 
mee-. over d e _pi:oblcmen van de 
StraatmuN en van de Leegs tnnd 
in Leuven. 

Een nieuw akademiejaar 
a de K.U.I 

K.B. m;. 81, 1CB. nr. &2. K.B. 
n~. 83. Of hoe de professoren 
lobby erin slaagL ~ krisis te 
lat~n, bota.).en doo r l1ut u i j d e l i j k 
wett·enschappelij k pon,oneei. Vol 
gende maand : het nieuw.sec 
slachtof{er van de KUL het 
cechrri sch personeel. 
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13 september 1982 :'Cl,e hutste• af Leve r i.ng van ,dit f e u i.Ll.e t.on v6~r d~ ve rk i.eei.ngen 
Een sfeervolle af l eve rl ng ; zeiden werden zoveel handen gedrukt, zoveel lachjes en 
knipoogjes weggesch.onken.Dat gebeurde trouwens onder gr~te publieke belangstel 
L'img . Waren, a.anwez~:de BR4'-·pano,ramaploeg,een de l ege t i e van het Huis voor Mi,:, 
l1a,nd,e'hl'e V•J?,GUWen en ~en f:t:imk:e g,,:oep 1a:k-tie,,;,e'l.~1,1gen \ra'FI'. !l\ain l)e: \~·alque.2elfs en-1 

ze dynaml sehe SPE-onafhankelijken kwamen om II u, eens· kljken of het nu nog al 
tijd niet !'<?.<laan wa-s-Ondanks al deze îngrediënten,.toegevoegd aan een loodzware 
agenda (1 t4- punten l(laarvan .èr in ext remi.s zè.vèn we rdeu afgevoerd) bleef de a 
vond l i:c.h t; ve,i,·tteerb~aa:r en ,p,i,e,tent ieiJ;~o.s ,beh,ailil'e mis,se.hie.111 fä,e:t des.s.e r t , waa-r 'f~1•tl\' 
De Waique we,rd opgediend in .,ee,n eerder aangebrand sausje. 

1 

1 
\ 
1 

Maar laten we eerst de rest even overlo 
pen.De ay,o.nd werd :i.ngezèt met de ,go,edkeu 
ring van 28 )1ol'itiever9rden,ingen,'.veor he,t 
me r endce I d.e. nasleep van Leuverï-kermi s . 
Vel'der \Jerden nog grot)d~n asngeko~ht voor 
de ven,ezenHjking van rooilijnen en voor 
de aanleg van s,peelpleioen (Wi1seJ.e-Put 
kape,l, en ,1.-eu_v,en-Ve17ll',;ande Poe r.t) .Ben reeks 
äoór de stad Leuven aangekochte huizen 
!i,le.t'den overgedragen aan de Regie voor 
Grond- en Huisvestingsbeleid (het gaat 
h'ier om huizèn in de E,ikstraat,J .Bulens 
.,_ijk, ~!uur~;;èds,t-raa,t, Tr~pgan11 ,,àal!ilierg, 
N'aamsestraat nummer 70 en een handelskom 
plex in de K. van Lótharingenstr~at).Bij 
deze overdracht vroeg Van Mellaert (SP) 
ot al deze ruimten wel bedoeld waren als 
1<>oonruimte en of d.e ·l!;:e'zie ,die met d eze 
1tVe1?d1:ach'1s 4.~ iJ.M ten, .,,,._~~~emt foag af tre 
'öet-alc,n 'l:eru.ngen en :\tosten) ook èl;e ,moge 
lijke baten zal toegewezen krijgen.In bei 
de. gevallen kon schepen Cnops bevestigend 
.j,ntwoorden, 

'Vo,or de .rest :veel ya•i,ia op de agenda. Van 
Zeebroeck (SP) kloeg aan,dat de vergunning 
van een friethuisje aan het stat-ion ver 
valLen was, op 31/12/81 en er nu p~s voor 
e.en n'i:euw lj:on·~rakt wo_.rdt gezo,):,gd,,Nan Mel 
laert vrqeg zich a'f,waarom er ,niet ge 
wacht worai:, op subsidies voor de. instal 
latie van een gehandikaptenlift in de 
stadsschouwb,urg,Sprockeels zei dat dit te 
1an& zou duren en dat men çh;rngend. w1 l b.e 
ginnen ,met de wex,ken aan het e,llektrisch ert' 
mechanisch gedeelte,,.aar w~l al subsidies 
van het ministerie voo~ verkregeawerden. 
Twee punten over het Leuvens =embad (aan 
passings- en onderhoudswerken) werden bij 
nade,i; inzÏ!e11 uicges,te<Ld tot :1-2' 'ekcob'et, 
zodat oliilertussen de Kommissies van Sport 
en Openbaue Werken nog _kunnen samenkomen. 
'Er wordt namelijk gevreesd da:t,door het 
~euvense zwembad voor ongeveer een jaar t~ 
s1uiten,:JJ;e,t koJnpeti,tiezwemmen in Groot 
B.euyen gedurende die 6,j tl worcl;t ul,t:,ges"'lo 
ten. 

Schepen Onops bracht de Goutereelstraat, 
Zevenslapersêraat en de Predil<herinnen 
straau in de aanda,cht.Hij wil, deze stra, 
ten door de Vla·amse deelreg!'d,t\ç l11t.enr 
ai:,kennen ars een ll'hèlU«uOiáKfig2>ge:b.ï.ed" 
en zo subsid:Les verkrijgen om deze s tra 
ten als leefgebied ~e verbeteren.Daartoe 
zouden dan sociale bouwmaatschappijén 
word'en ingaoohakeld. Een A t111n;g~-,e1) zou 
d'an opg13:i,,foht woud'en, om in•pttaa1t en, pa-rti 
CÎ.pàtie te bevord'e,ren.D1'e stuµrgtioe.p 
wordt samengesteld uit acht gemeenta 
randsleden,hnt Inliooentrum,de Tecnniache 
DieMt-en van de stad ,afgevaardigden van 
d'a •aocia,le l>ouwmaatsohappij, vlan do p,ro 
,yLno'{e lh:aba~t -en van de 5uui,t:bewonnra,. 
Van Mellaert (SP) feHd.teerile Cnops milt 
da volledighnid en degelijkheid van het 
ingediende dossiier~terwijl Li-bert vreesde 
dat hot projokt te taau zou worden inge 
diend. 

Vetmèaden we ook nog,dat Van Icterbeek 
zi<:in b.lijd.soha,p ui1tdrukste ev,l!,r, r,\e 1JCórde 
ringen van het dossier tê-r restauratie 
van de Janseniustoren.Buriemeester Van 
sina gelooft dat de herinrichting van de 
Oude Markt,diè Q.J) stapel ligt,een ander 
l<ÜënJceel :oal l,ilcken,zoda~ de guote kon 
centra•tie aan cil,{e' s zou. mindcrèn ten 
voàr.d~le van "gewone.' handelszaken. Van 
wege de hoge kostprijs dié -0e renovatie 
van de St. Geerti;ui-abdij zal meebrengen 
(er, is sprake van 32 mqjoen en dit voor 
lî.~t scheppen van dertien ·-roo·nge1egenh<>den) 
zagen de SP en VU zich genoodzaakt zich 
bij dit ,dossier ·te onthouden.Men was ook 
van oordeel,dat ,,,~nder werken uitbesteed 
zouden moet·en worden en me.e'r door de stads" 
d,i!ens ten ze•l:f fZiO.ugep moet,ip gebeuren. 

'■W'at groett ,er in mijnen hor? - 

De rest van de, agenda werd op een d""afj,e 
'aE!lehandella, @.o:t w~ het venijn in de staart 
aaaeroff.en want gemeenteraadslid Libert had 
de kwestie Tuin De Wal_que op de agenda 
laten plaatsen. Kort samengevat kwa.m hett 
debat h·~ero-p neer : de oppositie, bij monde 
van ,I:.ibert en 1(an MEill!ae,11,t, plei,êten v.0011 
de 'aankoop van het domein 0e Wa,l<jue, dat 
buiten de ber~thte tuin ook nog twee huizen 
omvat : een groot in de Bogaardenstraat en 
een kleiner ~n de Jozef Il -straat r 
he:t 'b-';l_urcwerk De S.t,aatmus' gevest i, , ) , 
De no,tar'd.s· van c!'e er·fge.nameJl van É' ·. s 
De Walque vraagt Vóor dit alles d e 
som van 8, ·· · oen frank. Libert en an 

1 t · , in verge et 
pro een o,rerdr s . 
es,t 'na sG,i,']iJ.'é ovér, 

,sta n en buurt aare- 
maa , huis in de Bqga raat 

niet want aan ~ie woning zoude kos- 
daan moeten worden, D.e not '1 
pe1:1 s·i! 'anes samen ¼erk9 
vo,~gen~. \Verlinden- (CV!>) i,e- 

z mgs ~l!rt, volgens ,;,elke de CVP z>, 
· ' zou willen maken.via 

koop. Blatte do ,soli' 

geen a·ankoo,p dus. !faar vanuit de oppesitie 
kwamen e,i; ook anàet1e stemmen naar voren : 
een aankoop van het huis in de Bogaerde~- 
s traac zou misschien. enkele op de dool 
zijnde verenigingen eindelijk Eatsoenlijk 
kunnen buisves ten (bvb. Vrouwen tegen mis 
hande.Lin.g, Aktiekomitee Zui:de1ijk A.fri4cë, 
he~ llel:gisth,e R'oae Kruti.s, de 1tijksdienst 
voor Moàumellten- ~n Landschapszorg, de 
Islamitische Gemeenschap vanLeuven ... 
moeten we verder gaan ?) . Er z_ouden volgens 
de s tt""dsdiens ten zalf, zonéteic overdreven 
kos,ten, 6 à 7 apparte,menten kunnen wotad:'èn 
Lngeric~t : woongelegenheid is in Leuven 
nooit weggesmeten moeite. Noch deze argu 
men.ten, noch het pamflet dat de StraatlWJs 
had uit'gedeeld, lcopden !/aten. T,oen iedgeen 
z'.ij,n ze-g had' gehaèj, !lle,ek e"<! o;peens nog· een 
formele aap in de 'llleerderhei;as~ouw <te. 
zitten. D'Haese (GVP) stelde vast dat li_et 
agenda.punt van Libert tocrf zo vaag ge:fór 
muleerd was, dat er eigenlijk geen dui9e 
lijke llesliss:i.ngs"têkst ·voorl:ïandert was e)'l 
da•t, j,e o:v.ei, zo'n mj:std.ge zalf,;an - o/aa-raver 
overigens' elk gem_eenteraads:!,:i:d al twee 
persoonlijke brieven had ontv,ange.n vanwege 
de Straatmus, de kranten bol van gestaan 
hebben !;'n de geme~t,,eraad ond-e,;:.ll'and al 

-wel eeî'! 'hwLl: uu·r lang een wei'Dig miS!tige 
diskussie over geveerd had - toch niet kan 
stemmen. 'Na wat toüwèrekker•ij haalde D'Hac-se 
en met' hem de C\11' zijn slag liliuis. Er wei,d 
a·erst ën vooral gestemd over h<>t feit o'f 
er wei g;,;,,JHLemd, ,;9µ~ 1,cunnen wei,den. Toen 
bleek_ d,!'t!, de ,mee:ráevhei.d (23) zich niet 
w'ilde -u:i~srreken o-,er de zaak De Walque, 
de op~s1t1e (13) wel, Twee cmthoudingen, 
Van S1,na (de burgemeester dus), omdat hij 
niet 'Onwillig wou 1:ijken maar toch d•!! 
,:aken 1::il,èi.rer qp ,papieJ:> gez,ien 'haa, en 
ilollll (iP,VV-dissident) die vroeg wat de 
veelb-èsprol,cen "Straatmus" eigeniijk vo~r 1 iets was 1 

□
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ELK SPEELT ZIJN ROL 
EN KRIJGT ZIJN DEEL 
De r aads z i.t.t; i.ng van 12 oktober begon met een rouwhu,lde van het ko Ll ege en 
van tl'e ftrakl!ies 111u1t? aanJ.eidi.1,g van het p l.o t se o;ve-.1!,ijd,en va,11 r aads.l i.d 

1 Me,vMuw Uelepi'.er,re (SI'). SJSrocke'eÏ!J ve rv i ng de zielte lmrgcmeester ën zo kon 
er nog eens gelachen vo rden : hij geraakte h.erhaaldelij k de tel lcwij t z0clanig 
du t de V:U-ffi:aktie z Leh va1;nl:i.cht zag bij elke s·temm,inf; i;e.eh,I: trB IJ•taan ooi 
n,:L.et t e Lkeus ove r het hoofd gezie,fl te werden. 

1 Eigen personeel 

~ 

Il.et kollege wil de aanbesteding- van kleine 
hexstetli,ngswerken aan 'fegeti, en s,toepen 
voo r 1 98!1 ce'!l l 984 d00 r ~ raad -;1.,a,ten goed 
keueen , Van MeJ.láeTt (SP) en Tobback (sn 
houden voor dat dergelijke kleine werken 
bet,er en ,,e'ffi,ciënter door eigen perso,neel 
kunnen ûcEt;gevoer._d ,worden (3" arbeidscircuit). 
Sprockeels beweert dat men dat niet meer 
klaar krijgt voor begin 183. Daarem stelt 
~-e oppo,sd.'.tio 110.0.11 de bes&iss.i:ng dan te be 
parken tot de ee'rs ee zes maanden van 19.83. 
Zoals gebruikelijk wordt de inbreng va!\ de 
opposiitie afgewez.en ,e~· Ï!ll 1angê,uri, gen<1la 
ver wo11tk ao6r d:e meei:~et1heid !Yeshs,t de 
aanbesteding te beperken tot 1ga3, We ont 
houden met Tobback dat er dus geen princi 
piële bezwaTen zij~ en normaal mag dus 
tegen 1981\ een tîijkomende aanwe,rvïng van 
personeel verwacht word.en, 

Gol!iai/,VON:J>, 'î'~V"l/5 
OJ,l'fflO./we. l.eU~~ 
O)'U MA ll=li.LJil'- 
:,~i:o<>'i:f'.U 1 
S"Tl,~ v,l 
J1rlf,, (r i IJ 
(,4,.\,ll?'IEN 76 
Ml \,0-])q? 
l€W€N 1-1 
~~EY 
~ C,til!I~ ~" z;,,s'1eJ -- 

IDe ruimte wordt verder geordend■
■aet BPA Diestsesxraat wordt voor een tweede 
, voorl,opilge ,goed!<e.uring voo1:1ge,liegd, De op- 
' positie, vooral b~j mo-nde van 'Cobback (SP) 
en Van Itterbeek (VU) heeft toch nogal wat 
bezwaren : hec meer en meer VeJ,drin•gen van 
de bewening aan de !Hies•ts-e IJ'es.t door lrandë Ls+ 
z.aken en kantoorgebouwen, het verdwijnen 
van het enig resterende stukje .groen, de 
ongel.ukki;ge ii\P:lanti.ng, van een sp,orfä11l in 
de tuin van de Miniemen. Hèt Bl'A 'se. G'ertr•J 
dis wordt deHnitief g,oedgekeurd. Ook hier 
waren er nog bezwaren y;µ1 Tobback en Van 
I1.terbeelè, o.a. tegen d,e. overl:rev,eling wan 
een deel van de' l'Oönione (gewestplan) -naar 
de industriezone, terwijl he.~ ~elemaal niet 
zéker l:s, dat de industrie (lte'es Stella) daar 
nog be.J:angstell,,ing .v-ob11- heeft,. H:Ler kunnen 
we de belof,te van schepen Cnops (C\/P} ont 
houden om de woningen van de Valkerijgang 
te 11es taui;e.ren. Dit te_~ beho.eve van .de be 
cwonors van de Gla§b:l'a~~ij stt"'aat want .d(te' 
moet wel ten prooi vallen aan de industi:ie. 
De. schepen maakte 7.ich stel'k door t'e beweren 
dan hetl in de-z;e omgeving nog aangenMun wonen 
zal wo1:den, eenmaal de Villker.i:j•gang verbou- 
den zal zijn met de Mechelse steenweg. Voor 
da opmaak van dit BPA is er inspraak ge1Jeest 
:tb~ .ut lte.,t 01'.l~<!. Gzegt de s·chepen;'. 
1!:n dan is er nog het p11ojek-t "Patria" 
(Tiensescraat), De gronden zullen verkocht 
worden aan een pi;omator om er eon projekc 
"bewor;iJ.ng on wtnkelakkç;Hmnodntiet' o,p te 
trekken, térwij 1 da stad de mogeUjikheid znl 
krijgen om nadien in het kompleks 200 onder 
grondse parkeerplaatsen nan tte kopen, Zowel 
Von ·Meil!lao,rt (.SP~ als Va,n ltte,r,beok tVtJ) 
i:.,ij Celen aan de wnterdichcheid van de to 
sluiten overeenkomst. Een amendement van 
Van !ttQrbcok om do pi:omotoren benevens hc,tt 
voor,ni!çl van het RoLJ,ege ook te pots-en naa,1: 
hun interesse voor een polyvalente zaal van 
1000 plaatsen mot bijhorende akko1D1D0datie 
op deze- atrntoi;isoho pl1rnts ~n het s~odt1con· 
erum 1./ordt doon Uo meerde1,ha1d oCgewo-zen. 
Schepen Cnops vindt dat hot nu hoogtijd is 
om dit dossier dnt "(L(. c:ûue. jatlll. JJ.a.a.pt." 
elindenjk af trn hand,alon. 'lan Mollaert ver 
zokert dat het na deze vctgadeting no& l'Cl 
eens drie jaar znl slapen. ainnonkort worden 
wij met r.'n allen ook eigenaar van ,o,m, ruim 
$ ha industria,11•rond·en ann de \1111111~, d1o 
door de Grondregio zullen àll'llg~kocht worden. 
van Mellao11t dringt er op aan dat de ~tod 
ook de bu.temn.ótg van doze gronden zoveel 
mogelijk in ei.gen handen zou houdcu , 'llobbnok 
slnnRt er zo vaar in eeh p~nt vnn do dagorde 
'.wijziging van straatbennm1ngl) terug naar 
rle kQRllli-sir. te vewijzlln, 

'

Van Espen (SP), zo~ls steeds bekommerd om 
zijn Wilsel.è,,, b.rengt de recente w.a.te1101Jel'las t 
te'r s:pr.ake,.:De ove;i;,st~omingen we-rden vel- 
gens Sprockeels veroorzaakt door een 'Dij- 
Leb'reuk ' ;verder wa·s er ook nog een dijlë 
br,e~ ,e.en gesIo ten s cuw te .Rotsel:àjit: en de 
dve.rvloed(ge regenval,allemaal oorzaken 
die buiten de ve.rantwoordeliikheid van de 
staii vaJ:l_èn.Van- Espen meent dat de Dijle 
mo~t ges-anee,rd wo,rden van<!•f t,/e,rchtei: nlla:r 
Leuven toe, térwij 1 Van Me1.lae11t (SP? en 
Hebbinckhuys (CVP) een oplossing zien in 
het reeds 'lacng ,gep_).ande spaarbekken , 
se,1<>1:>mo'p\,/'aa;rts van 'Le1,1ve11'. Dev l i.es ÎCVP) is 
van mening dat zijn vroege.re kollega Is 
pärlementairen alL~ invloed moeten aan 
wen\len om het p,ob,1-eem van de wa,t'ei;over 
la's!= op he iossen.Op sterk aandringen van 
Toliback be·toof t schepen Sllrockeels voor 
zeer binnenkort een ko1111llissiever.g,adering,, 
die zal openscasn vco r -alle naa:d'§!\ed'en ,eÏ'I 
waàr uitvoerig verslag zal uicgeh.racht 
worden ove.r de oorzaken van de overstro 
ming ,de maatregelen om dèe:i:go~ijk cnhad L 
voertaan te VOOl'komen,ile schäde,rruning e:n 
de .schadevergoeding. - 

~

'D 'Haese (em>➔ weïgert de- aanpassingswe11- 
ken van het ,zweuiba'd aan 'he,t llogeseheol 
pl:ei:n goed te keuren;hij is beducht voor 
b(llasti.ngverhoging en vindt dat deze vijx- 
t~g !lliljo_eJ\ bate-r -kunnen, pe,st;eed worden 
ten voordele van de sociale f.unl<'tie 11an, 
het OCMW.Van Mellaert (SP) bad reeds te 
vo~en de aandacht gevestigd op de nega 
t(ev,e eveiliutie van d_e reke.ningen \'\!an, heli 
OCfiW, een, ·evol1.1de die tilë'er •te. ma~en hee!ft 
me.t administratieve kos,ten en len1ngsbe 
d-.:ag'en dan met sqciale gelden. 
van Itte,r-beek '{VU} me,rkt neg zOj>-'dac· de-ze 
raadsvergadering reeds e!!gagementen neemt 
voor iI983 tot ver boven de. IOO m_iljoen, 
zo~der en:i,ge pl:a-I!Il.ing en zond~r dat <le 
l>elei-ds·il!.i!j,nen en d'e grote· opt-1e'S voo,r de, 
begroting !983 zi_jn va"stgelegd. 

lftekoJ!d 

■'I!.ibe,rt Gi?P~ l\eef~ ontde~ da·t een bouwy,e,i,- 
~ gunn~ng voor de aanleg van 82 öe:tonnen 

parkeerpÈaatsen op elltl voorheen groene 
plek bij het Paridaons-i,nsçituut,a-anQe 
-v.taagd op 1 7 &epê.!,'mb911, 11eed,s op 'l ekto&-er 
wérd aEgaltlVèrd en hi_j bespeurt aan dit 
r,~kord een elektotaal reukje.Schepen 
Cnops (€\IP) h zee.r verwonllord :ovsr die 
llouwvetguhniing, is o'l ,..eed !lange,i; ''ge:.lp!to 
n,eri" ,zo zegt hij ,maar, hij zal de zaak na 
kijken en het verontruste raadslid Ln 
l.ichten, 
Ook ltodeh' ·l.ran, ~i;ç' ·meer.de:,;l\e.J.d kunnen !tet 
op hun heupen krijgen van de methoden van 
Sprockeels ,Zo on-tstond er eon heuse ruzie 
tussen de scl1911e1i, en ~ebbinckhu._ys (<lV,P), 
zoa>lµ al)-011ds b·enald om ,0,p do opposLti:c •:-' 
in to haken vooral ala het ovo.r Wilaele 
gaat,omdat do werken in Wilsele moesten , 
werden stit~ol,ogd doo,11.dat ~o ech~pen o:p t: 
zoek zou zi.Jn naár can ,l,a.,,,i;Js van sron<lin• 1 ' 
namp dat er nooit geweest bHjkt te zijn. ,,'.'.- 

~ □~·' 
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PIL-O·OTPROJEKT FAB:OTA 
KOMT FALIEKANT UIT 

STABOTAGE 
IN DE SOCIALE 
WONINGBO 

De vernieuwbouw van Fabota, de voorntalige 
kousenfabriek in de Ridderstraat, werd met 
r eden een voor ~q~andei;en1 un,iek projekt ge 
noemd'. Van bij hei: begin rqikt·e bett proj ek.t 
,zeei:, 1foog. Niet a-'i.l'lii.n was ~ de p<Vr,t:i;c.é 
,pa..ti.e.601U11ule. : uit.gewerkt door een parti 
cipa.t,ieteam van. buurt- en vormingswerkers 
in 't Lampeke en Intermedium, en met een 
struktuu~ die d~machtige partij~n {de bouw 
maa,t;scl)ap11i.i, de ontwe11pe1;s, Suabo) dwong 
w.at v.än· hun macht; af ·êe scaan; M·aar ook 
mat :de" arcbitektuur die men ui.teintlelij k 
beoogde werd hoog gegrepen, ~abota had de 
sociaie woningbouw in ons land moeten ver 
voegen met Qen ex~plaar, waarvoor nieL 
zomaM" de geschjkte a,rchitekt kon gevonden 
worden,, Mét F•abo,t,a o/e'td gestie~Tèl naar ·11.l°" 
Weia:. Niet echt é r zonde-rmeef:,, maar een 
kwaLit"e:i t die he_t uitvloeisel kon zijn van 
een bepaalèe visie op participatiec, 
We spreken wel degelijk in het verleden en 
dus Q\<!¼r een teoretischn mogelijlçheid ,, want 
de p gen 111ec- iF-abo-ta Hepen,, nlà)g vó~r h~t, 
jji.o aan enige. rea,lisatie êaè was, falie- 
kant , Was hèt projeltt dan zo onrealistisch ? 
Rad men niet beter geluisterd maar de onheils 
prof.eten die de u<i,tvoering altijd orunogelijl,-. 
1\eb'bén ,v,e,klaal!d, 7 Want weerstanden. w;11:en 
n•L,et uH de 1.ucht: ekonomi!l,che. be.l ang an., po 
liti.eki, d1ëu~,. ganîbate aro~it,ektuuropvattin 
gen en part1c1patieëzyepass~nge~; teveel fak 
tor-en waar he.t projekt. niet overheen kon. 
We schetsen u de achtergronden 4ie Fabota 
hebben gefnuikt. 
De geint.eresseetdi, J,e-zer kunnen 'f'e aanraden 
eni{é1.e nummers vari Het Dij Lepaard tet'ug aarr 
te knopen bij het P,abotave,i;haal en zijn am 
bities : over het. samenwe.rkingskontrakt, het 
participatieteam en zijn opvattingen, de be 
geleiding vat> de bewonei:sgroep,en de at ruk- 
cuur Y,an het proj·,ekt. (zie :Het TIP, Is V, nr 5,) 

Intenties 
!let samenwerkingskont11akt dat hét pal:ti. 
ci.patieteam àf.s Loot met de sociaJ.e bouw 
maats~happij Heuv;e~hof (,voorz:ii,t,t;er V,ei:li'n 
d'eri\): aàt'eert nu.,,a1 van oktober J.81. Dit 
k'onti'akt erkende '.het participa:ti_eteam for 
meel als één der partners bij <Ie verdere 
onderhandelingen over Fabota. Een jaar la 
ter ,is het kontràkt wel tot d_e prullen 
mand vel:oordeel~, maar toch blijft het 
van .co r spnong int.eres•sant. ,t0 kan hef lS:i:j 
een volgend sociaal woningbouwprojekt op 
nieu1> word'en gebruikt. Maar ook buiten de 
strilt-i:e soc:iale huisvesting verdient de 
aan1ak aandacht. Hett participatiekontrakt 
well'p.t nameLijk d'e vraag Îll het m•:i:ad'el!, of 
men heredid i,s de b,e)'lotr,ers en hun betan 
genvc<?tdecf'igers (,foo.,,gaans •het buurt- en 
o,pöouwwerk~ meer macht te geven dan ge 
bruikelijk bij gangbare inspraakproceclu- 
11ès. In deze formule is de grens met het 
dd ens.tbezcen door po:l:itici vee1al niet te 
ne1d<~n. De bewoner-s wo-rd,en w:eJ;'is~~ar o,: 
l\un mening gevraagçl, ma·a,r daae bl:~Jft ,Itet 
ook bi.j. Zij krijgen geen enk_ele gai;antie 
dat van hun eisen werk wordt gemaakt. Als 
dan de beslissingen anders uicivallen, zijn 
zij niet bij machte dit prcces te vcrhin 
dei!en. 
Be ,gin,,sa opz~t varu het ,pa·11ti:ci'Jlatie~.eam. 
tijdens het af.gelopen jaa-r was erop geuccht 
een echte vorm van partieLpatie mogeLl}k 
te maken. Daarom werd een strokt.uur in het 
leven geroepen met een e ent ra.l-e stuul'groep, 
waar:'6a11 de bewonei;s aanvankelijk geen deel 
konél'en uitmaken. De pa111!~.a•i.p-1-~ie van be 
wonoor~ ih Fnbota ~s id'Ue 111/ttj d in haat VfJ.O'!l.' 
beli.e.i.dende fase blijven zLt~en. 0mdat de 

bou""'8atschappij, het tekenbureau Stabo, 
de stèdebouwkun,dige dienst van de stad en 

,; àndet;e belangen en meer macht 
e bewoners· s ~01,tl het team e'én' 

-t j ,_;~~ 
..,....., t 
___ 1 =~ 

Stabo 
Over dit principe gescheiden te werken van 
de bewonersgroep, rezen de eerste kon!lik 
ten m-e.t de onewer,pers. Pai:ticipatie. bete:~ 
kende·voqr hen, van in den beginne en voor 
altijd, dat zij geregeld met de bewoners 
zouden ve-rgaderen en hen hun plannen voor 
leggen. Maar voor het parcicipatieteam 

uitcdagi"\8 ~n,deJ;s, Parq,s,ipatie 
enkel een 'bepaalde wi}tze van oin 
er-kon m~ beworte•rs, zó s,telden z~, 
articipatiebereidheid moesten de 

kandidaat-ontwerpers trachten. om te zetten 
in hun plan 1zelf. Zu11:e a-rchitektuur bleek 
voor e tabo-on~~~pers (Dehennin en ex- 

er Ludo 11·ekker) oncve rkomaki jk , 
·cwupers w,e,rd-en ea:l.>ij lelta'ald,, 
rees het konfli~t over, d,e ontwer.J> 

b g id. 0p dat ogenblik hao het par 
tici-patieteam de toestand al juist geana- 
ly De voorzitter van neuvelhof, Frans 
Ve (GVI'), had 1>el zijn h-fil'\dtekening 
ge •r het ~a:i:ti,ei.patiekonti,akt, m,aar 
an had hij, walHcht on'der polÎ- 
ti , in feite Pabo ea ai toegez·egd 
aan Stabo. Burgemees~er Vansina, die lid 
is van de beheerraad van Heuvelhof, heeft 
bij Stabo een zoon die daar t voor 
de wei;v:iing van pdrae ï t was. 
van niet cwe~n-i v,oor dat 10 
mensen tewerks·t eig en van 
Stabo-direkteur 'Meins zou di bureau 
afstevenen op een faillissement als niet 
tijdii.g nieuwe markten worden aangeboord. 
Gezien de perse · i Uvel- 
hof ·1ifg,t een rqa, m so.- 
cia'.ilie w.011ingbo.u. •r 
Stabo, 'he·e,ft tot e 1.n e het 
ontwerpen van a mllll.S .ttieve ge},9.uwen, 
klinieken, e.d e kundigheid van, 
de S-tabo-ontw ier soä s woirdt 
b etwiff,e'l.d. :Lj-v 
er ,zov,eet k,r o 
1\111!..,kantoorgeb o - 

den. moest gegev-en worden van een externe 
architektenwerkgr.oep. De ABB had dus V:l'a-: 
gen over haar 'eigen' ontwerpers (Dehenrrîn 
en Bekke .• ), wane Scabo wo-11dt· lfech-tstreek;s 
gerund door de Boerenbond. 

Kommissie 
Aangeûen Faboca in een patsceUin~ dre1~4e 
te vei;zánden, werd mét d·e goetlk'eu'rllng van 
Verlinden oen ·advieskommis.sie bij,eenger,ae= 
pen van deskundige leden uit verschil1ende 
hoeke.'l : uit de ruimtelijke ordening, uit 
de archite.ktuur en uit de participatiebe 
geleiding. Zij dienden h,ec p:i::çj ekt lµidens, 
zij'n"·o.pze:t ce ·d.elHo~-keren, da"C>it aan Verl,i-= 
<le.n dec - overeenkomstig de fal:io.tavisie - 
meest geschikte ontwerper(s) te adviseren. 
Zij hadden de keuze tussen. t:wee pl.a.,men ; 
•an de ene kant het plan van de onafhanke 
ll.j ke a•rchitekten\'llerkgroep Van Reeth~Van 
llor~e1 r/lntwerpen} ~- aitderz-,ijds eê.n p;l.á.n 'li'.''li1! 
de hand van de stag-iaii; bij 'S'ti,'.\:io,;i,. Bekl<e,r. 
Aan de kotmtissieled.en werd gevrafagd de twee 
ontwerpen te beoo'lsdelen op h~ pnticipat:ie 
ve waarde. Deze vraag bleek de Kommissie. 
zeer moeilij,k ce kunnen beantwgo,!;'ie111, an 
:,ij b,a•s<>.!'ri:I Q') zfo'h i,n hun oopa:eé't da'n maar 
op dce financiële haä/Lbaarhe•i:a,hèewel d'i:'t 
geenszins de vraag uitmaakte. Mèll ging hieri-n. 
zelfs zo -ver, dat men.van het p1an Van Reeth 
een. raming opmaakte~ die natuur1.ijk duurder 
1noest uitvallen da" àe financiële, gegevens 
die het pran Bekke,i; veru,eldd·e. ll:ect plan Van;, 
lteeth- was nruet f'i'nanc:i:eel haal'baa,r, zo kü.o!!ij 
het adv-i:es aan Ver1indeo. Of wilden in fe;i..'te 
enkele kómmissieleden door hun uitspraak 
vermiji:len, dat hun ''kollega" Van Reeth de 
opdracht zou toegewezen krijgen ? Iede-r voqr 
zieli, lia'd hiervoor <eo zJ;j n eigen ii.,el!:en" De 
u-it.sp1i;aàk 'vi.an de, il<ommd.ss,ie - ook •ai 1$01'! Z'ij 
r,een s~uitend adv~es· voo-rleggen - bétekende 
voor -Fab'gt:a de fata,le st:ap. Hen kan te-reent 
opmerken hoe het pa11ticipatieteam de beroeps 
klasse-van architek:ten - met zijn eigen an 
et1ighed~I) en r,aµkunes - dermate hee~t over 
het ho.01:d gezien. B,e •s,t-ru,i:kelstleen lag wa~ 
hLj nij,t onml.ddeHt<Jk wer,d •Ver.wàêht. Deskun. 
digen,, die omwiille ;van hun bevoegdb.ed.d in 
de koinmissie wa-ren uitgenodigd, hebben deze 
ver~nt,woord.elijkheid met andere Pc<?'i-soonlij,ke 
mobe':'en ".er;,ard, :° h:bben dus ondeskundig 
gea<lv1s•eerd. Dat df't! zJ.ch arfspeelcde ten kos-te 
van •,.ew iP,I:.Ojek,d dat: <1'-&ut~iëie cveëi;, ~n zilcli 
had, moët •hen toch ~ot nadenken s~emmen. 

000 

In e~n _ laa~ste krachtinspanning klopte het 
pa,r,c1c·o,~ah.e-te·am n0g aan bij Stiu,o met een 
verzö'eI)=gs:voorstèil.,, Kon d'e grl!ie;p ~111) ~eetil).~ 
Wa;1 'to..,te'l tl i:et ta,ege'vóE1gg wonden a'!\n s tabo 
zo ':"I"~reg, men :t!ic~ aj:. Verlinde:n r'è!!&eerde ' 
posJ.t1eef- en moedigde St_abo aan liet voorstel 
te_aanvaar.?en: Ha~ Stabo-direkteur Heins 
we~gerde u~tte~nde1J.jk erop in te &@an. 
s1111bo Bevestigd'e du,s nogmaa~a <lat het llaa-r 
nie·t i:t;t Ä.l? e:era tf pla-atrn om '~e..û is 
tta doen, Qaat s,taàn dat men zieh zou bekom 
meren om de participat-ie.visie và:ti net Fabo 
taproj ekt, Juridisch klopt het kontrak.t tus 
sen d~ bo~li!!Matischappij en Stabo wel, maar 
1l<10nttolog1.sch mankt Sttabo fouten. V:algens 
liet reg,~ell\è'!'ltt van df/'lberoelis,1rtlÎ!ch'tim oefent 
de a~c~-i-te~t e.en vtd.j -0e1;oap uh. maar het 
•P!rt1cJ.pattJ.eteam stele hiervan een overtre" 
d.ing vast, . Da garattri-ies ontbreken opdat de 
Scabo-arehittakten de bela:ngon vatJ, hun kliën 
ten aut_ono,om kunnen dian~n. Men iS' aiLvaat 
van, P l'a'!I, e.èl); a:an1<lacn't! iitl te <1,hn:en b i,I de 
'0:de, van •.i:lll:>chitekten. Stalio •hande'lt illkono 
m~ach ; ,van bewoner-sb.ela.ngen lcan in het ge:-- 
val van faboto geen sgrake meer zijn, 



WERKGROEP GEMEENTEBEL,EID: 
VO:OR EEN VERNIEUWDE: GEMEENTEPOLITIEKÎ 
~~ll Jcht noo l t ll16 voorbeen bc~(lkencl,•n dl). mon1,1crkinr1. Meer non r een konklH~L!' 111::Jla- . r 1 

gelopen Ht•moentcr11-ncl~vetkiozlng1u1 vnn tc11lo op mltld·c,lln111~e t:erml.jn kon n•llocn 1 

IO oktob~: voor prol(rrasicv<.' panij on, on- moor .i.11 de pltdW.jk ze.lá non geloofw1111r- 
?,fhankohJkll wc.rk- Nl nkt il'nrocpen NI fle- d!ghoid en diepganll winnen. Rt!reil~bni:e 
Cll\f\al{eerdc l1idivid11Qn ui.t vc,n,sohl J,hnd(l r asu) natel) dJn m11oi; denkbnur alu z~j de 
hook !m can nnn?.et 1,11n v. i.al1 Li• flllllll bo?, I nncn vruch t :d:j n van con br,tdo somenwettM.ng. 
ovei; ncn n1ternati.ef voor h1ll huidige ge- Een strategie die een hergroepering van 
m~ent<lbestu11r van CVP en PW. Nu dç hui- politieke krochten beoogt volgens een klare 
d1,r;r meerderheid o. 1.. v, \11111ttinn-Sproukael$ links-rqchne o;f konaeri,,at1c r-p11ogi;esshve 
zlqh hce.h welen to hcve11ll11u1t tn huar polaris11,t:Lc, zowel 'Lnboud'el Ljk ais oci;_uk- 
macht, dr<1igt de kortstondige stimulans our eat , noopt daarom tot de gesch ikt;e sa- 
van da ve rk lt-:.ingan oven snel te vardwij- menwerkingsverbanden, Wie de reëel aanwe- 
nen nh hlj opdook . ~loe-.: d'nn vro cge r spe- zioc g(!,gévonheden kent, moet b·ealui.ten 
kulci:c1·t Ja u1ce'l!darhei.d op eon bcpe l oos ve'l"- dan di•t sontanw;_e,11'kints-vsbbánd• :di_çh voorals- 
d<t!'lde opposltie. Zij zal er niet voor te- nog - hoc betreurenswaardig ook - buiten 
n.igschrikkcn haar verdeel-on-li-enrs-tnktiek de kristelijke arbeidersbeweging om za.l, 
syHt.:>matiscih en waar mogeUjk toe L~ pasaen. moeten o rgarri.s'er en. Dit is alth~ns zo vcor 
lsc1, k~·achtcnbundcl ing maakt v,lch dus cles ·een ptpgre~siev,e gème.en.tepo:e:&tle,ke. st.i;a- 
te mee~ noodzakelijk, tegie. Op ~ynd,lhaa.l vlak daaren~egen stel- 
Al tijdens de periode vóór de _gemeenre,aads- len. de strategische. vragen zien anders. 
verkiezin11,en ontstonden er verschi1lend·e Van zodra he.t ·sPE-akkoord was bereikt, 
vernieuwende initi(1ti.cve.n. lio bt',rè:Îlkten haastte men z·r~h erb,ij ·te voég:en dat ve'r- 
SP, KP, RAI. en linkse onafhankelij ken een dere st appen naar éen b1:edere. samenwe.ït!dng 
akkoord over een eenheidsplatform en een niet zouden veygeten worden. Ook bij P~1>A 
gc.zrunenlijke Hjst, terwijl Agplev zic.h en Agalev kon men nota nemen van hun arote 
~oor het ec-:st e.n met voorsJie•tll'aar su~sè$ be:,;eidheii:I om na de vetkièz;i.ngen gezaaïen- 
i,n de politieke ar ene wie.r,p. V?nuit de lijk en in een o.pe,i houding aan de s Iag 
strikt niet-elektorale hoek vielen er in te gaan. 
Leuven ook wat boeiende. init iat!,even te llet is precies vanuit deze ac1Jtergronden 
bespeu-r.en ., zij het met. wisaebena euks es-, en vanuit de ;j-anwe~i:ge-, peLi•tiekrEf wil, dat; 
F.r waren het vrijdagse verkiezingsprogram- Het Dijlepaard vanaf h.et begin van dit = op Rad i.o Scorpio (Verhef uw Stem) en jaar de eerste kontakten aanknoopte en 
de Verkiezi.ngssttud io i.s.m. Het llij l.epaard , peilde of ook and er en de hogergescheq,te 
er wal?Jall de v~'l.e debe t.t en in h:e·t kade,r 'Van g edaçht engang konden de1en. 
de Akt i,e Verkiezingen van de opbouwwerken E€n element di,ent hiei::aan nog 1:oegevoegd. 
en voorbereid' door werkgroepen als Lang- Er wetd nagedacht ever een samenwerkin__gs- 
zaam \terkeecr, Technologie, Vrouw en Ge~ verband dat het basis,werk en de nietr-pà;r.tij- 
mc.ente, OWRl.. en ve l e ani:l'et:e. gebonden maar toch poa:i:d,ek geiinter,ess.e'er- 
Toch zou een mogeli,jke overwinning op 10 den ezns c.Ig zou nemen, ook en voo rul, >ia. 
oktober sleah~s een Pyrrusoverwinning.wor- verkiezingstijd. Daarom zijn beiden even 
den, en biJ heel wat g ro ep en en individuen nood,zakelijk : de partijen zo.<ls SPE(en 
hefd,e de b-ekonuncn;Q.iÎ.,s am een ½e1:d·ere ./l&- ziJn komponenuen) , Agaolev en Rv.cltl, &en het 

. 
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onafhankelijke praktijk- en ~tudiewerk, 
Beide trakken, d.e par.tijen en het basis 
werk, encen op eenzelfde stam zou de kan 
sen verhogen op een vernieuwde gemaente 
polit:iek. 
De e·er~te s•tr-ap;/i:,n van bedoelde ttamenwérking 
werden gezet in een WVt/lglr.Oep G@iun/"~ 
te..üi. Uit een half jaar werking is gehleken 
dat g~oepen als ~angzaam Verkeer, Tecr.no 
logi'e en· andere de ,1,;tiw.~de. onafhanke 
lijkheid en openheid van de w-erkgroep er 
kennen. Ook enkele partijen als Agalev en 
PVDA beantwoordden de uitnodiging pqsitief. 
Andere namen tot hie11toe een eerder ,afwach- 
t end e (SPE-om,.fhankelijken), maa'r toch niet 
g eheel, ongein.teresseerde houäing aan (Jong 
soci2liaten, 'RAL, Libert, Val) Mellaert,e.a.). 
Het valt ee'hter ·sf t'e wachten of zij n,aar 
een konkrete inzet zullen evolueren. 
Waarrond draait de werking zoal ? Toi: hier 
toe nam de werkgroep enkele initiatieven 
.ond· äe komende ·begretdng (o,penbaattheid, 
energienota), de achterstallige overheids 
financiën en de voetgangerstunnel onder het 
Marc.elarenplein (binn~enkele weken aan 
«ijn a-anbeste<ling t9~ 1) . 
Geinteresseerd.en kunn~ nog steecls de draa.d 
opnemen. De platfonntekst en verdere inlich 
ting-en zijn te bekomen op hei:., adres S:lijàe 
î.nkoÇJs·tstra:a_tt 115 (te'l. Q!G,/'23.96.92.). g 

IS ER EEN TOEKOMST ZONDER ETER:REKLAME? ' 
jaar heeft Scorpio, zonde.r enige voxn van~ 
rekl<ame-inkomsten, slechts I miljoen uit~ ~ 
i;,eg·eVaen. Maar er werd dan oek nieman·d van 
de nîectewerÎ<er,s fsi,n'ancieel Ver,goed. In'.Eome- 

,dia voorziet 4 vaste medewerkers re. lamoen 
tewerkstellen. Wij vinden dat niet wense- 
lij,k,, Dd. t zou leiden 'tlot \,/rij vingen met de 
.nieJ,~he'taaJ:i;fä nféd•ewe,:,kers, dê 'V''1Ste krach- 
ten zouden zich onmisbaar drej;gen te maken ••• 
Nu al hebben we gemerkt hoe l>epaalde ll!ensen 
aan-stn.n,en op reklame in de eter om voor 
z!Î.,ihz,e;l!,f een job ~e Jsreër,en. ln de coekomst 
dr-eig_en vaste k-rachten te he_z.wijken onder 
de druk van de reklaÉ,e-regie die inhoudelijk 
aan de eisen van adverteerders wil beant- 
we.Q)'d en, lfe"!OO'n omdat ~an g:etlrei.gd "10rd;en 
met afdankingen. Voor ons z.ou Een reklaoe 
reg~e geen enkele zeggensch~p over de pi:o 
g_rllllllla' s 111ogen hebben. Maar d;aar heeft In 
J;omeilia, ,en mee hen het gros i,an 1:1.e VEBE- 
radio • s, S~!'D garanties voor. Als wij een 
programma. zouden willen !!laken over afdan 
kingen in Philips en Philips dreigt ermee 
zijn reklame in te trek~en, dan zal &e -ra- 
dio mQeten zy,l.chten. 

l'ublici.teit op de vrije zenders kan niet lang meer uitblijven. Zodra de l,;gali 
sat:ie van de vrije raçlio' s dit pad zal geëffend hebben, zullen praktiseh alle 
1end'ers - of zij n,u bece,r worde~ ge1~oe111cl ef ri;>i.;et - tet 0v,e,r.11taat va·n ramp l!ni,n luci!s 
teraars ergeren met reklamespots. Ten;,ijl eter.reklame voorlopig nog verbode11 
wordt., werken de krant De Morgen sa,men met vertegenwobrdigers uit een opinie- 
peil intisbu1ï•eau et'l t:weê V.&llE-a.ecl-en (w.e.Hs,wa,a'IT ten pe1;soenlijke titel). hard aan 
de oprichting van de N.V. ~le.d-i.E¼S~\/-tc<!.,. Deze r'eklamel'egic wH zoveel mogeil.i:jk 
bete.re vrije z~nders - b-edoeld werden de VEBE-zender.s (Ve-reniging voor de ie 
virijding van de Eter) - werven cm reklame uit te ::enclen. 0nde-r deze zgn. betere 
zenders was in Le.1:1ven R'a.üo Se;Oltp.i.ö de. gega.digq~, 'Eè'ti g1,es·p•~e:k met äe nieuwe pt10- 

rrammal èide.r van Radio Scorpio, Andlt~ VeJtme.u.ten. j . 6,Ç: 
Andrë Vermeulen : Vanaf JO, s.ep,1:emhe10 zijn , ' \ ••~/ -. ,; 
wi.j voor 10 dagen uit de eter ve-rdwenen. ~• il:> ' ~ 
Hot: toeval wil dot 's namiddags de zender ~ ;Ij:,.~ /'cy ' 
is si:ukgr,raakc. 's Nachts hebben we met en~ \ '\ .YJ, '~ 'I-, 
keLcn de studio boven 't St11c onur11imd en . . 
alle llllltcriaa1 ln veiligheid g_eb-racht in 
onze nieuwe $tudio's in de Naamscstraat. 
l?en oanln l 'schijnbare. Looval ligh,cden' ~a 
ten 01111 te hoor,: de 1tQch1\'i.,ich·e ploeg voe11- 
J" guen hersc.cll i.n11,en meer u.it, ,,tatnn ver 
dwe:n<1n ,oedewe,rken•- we11den aangéspi:oken ovor 
rek.lam~, •. voor ons was het l.eor dringend 
grwordt1.n. We wni·on l!O weten g!l,ko1neb d11t men 
van plun was d<' mnand/lf\ o•rop de v.z.w. l\u 
di~ Scorpi.Q op tè b~azen on vanaf dan ni.et 
meer uiL co z~ndcn, Ondertussen was er oen 
andero v.>1.w, In oprlr.hUnj_)I, da v.z,w. ln 
Comedln, Wc hebh~" onnliddolUj,k oim all.(0- 
.,,Pnc v1,rgad-er inp, bij eengi,rt>opon 1•n de on~ 
ruiminp, verklonrd. llal grooi:sto de.el vnn 
de IIINitlwerkH• blijH bij Radio Scorpi.n, 
llc.t 111111t om on;., tletd11 h<•he·erd1•v <m hBl 1111>~ 

rende"l v,m de technici van Scorpio dil\ nnn- 
1rluidng hebbc•n iievondt1n ln ln!nmcdia, 1.lj 
war"n vön 1•lan 0111, '""'" Seorpio 1.ou Opflobln~ 
,.en 11! jn, Inf omoJia n•l·~ hun u•]ill mngc11 j,kc 
alternnde! 11<1(1r voor te fl-c.huLvt•n, 
171' 1 Vc lut.l,U.1•.lu.n van Jn60111cdfa <t{UI l1l't 
adil.u v1111 RruU.:i Se,011,p.lu ~pitC./icn toch 11(10/I. 
uc/1 , 11e:11 rn~e 1111d•'M déc t»l\lfo.1w.1t.11w, , 
6ltta.ttclUe. mot.l.UjkhedM, e.t'.11 ~(lktk bel(!.lt/, •• 
A.V.; Or malaian ander dP medewerker~ I• 
preclua ontnnium door hot soot't val\ domnra 
liaerln~en ,w,u,rover 11:i hei:, haJ. Wat do f i ~ 
nancllln van Scorpio betr•-ft twijfel lk eraan 

~· 
of mell de· kos·ten van de radio wel voldoende 
laag ,uil.de houden. Onze boekhouder heeft ge 
lukkig ingezien welke weg men het wilde laten 
opg~nn : men wtlcle Saorpio vooi; onovetrkotne- 
l ijkc 11aLdpt1obl01nen b1·on11o'nl, ,om dirn de re~ 
klnmo nls eên onvermijdelijke uitweg te doen 
nanvaardon. En ovor dat ign. %wakke beleid 
nens,lotto : wij hebb1m aabg!,lstuurc) Ol,l een 
ll'takkod1n11 ;11an dil ui:tgifVOn', Het offlik,tiöve 
budgotton kwain men zeor moeilijk ov«r de 
bnsg. Hnar een goede loknle radio boo.ft he 
lemaal ge-en luxe-atlldio' s nod,ig. 

DP : Vol9<.!.l1.<1 Jo/w.n Op de Be.wel: .~Il een kc. 
c.e,~t IIW!lmeA van Ku,Ullu:/Lt.eve.it z.ou. eA VOO.\ 
de a-ho"'1111J1:c.i.Uc. t.oWe. 11.ttdl<> l1elemrutl gecit 
.toeh.omA t meen u.j1t, 11.i..j lta.a.U M.11 oo,dgc.t 
.l(rul\ÜL!J Vdlt c:e.11 delbM: 1e~ VE!BE ..-Jtaw (t(Ul 1/.ll 
veJUn~ld,è de .lom vcm meCA da,1 4 •rriU.joei1 - 
zondM de SA8Nl-1telie.1i.û19c.11 ! 
A.V. 1 lnfomodin had h11c aanv11111<0Hjk ovar 
e.e.n bud1,:11t v11n 6 mU)oon 1 !'laar toen Ol'n 
week lnner bleok dat do reklnmoregi.o Media 
Rervlco slecht• aan l miljoen inkoca-sten 
zou rnkon, werd he~ budgec vlus gehalveerd. 
Die 0111 mlliir lto 11oggo11 dat elke ramint u-i,t 
de lucht gee,r11pen is, Ovor de voorbije dri.e 

5 

VP : ~laM bu.óla.t tl.iet he.t geva.M diLt Sco..\ 
p,i.o gem,on van de mevtk.t 100/ldt seue~-. 0111- 
da:t de SABA1,l-11,ekeili.n9en - ge.u.et1 de l~a.U 
.i~-e - n:i.e.t be.taa.tbaa.lt. ztt.Ue11 blijken. f . 
A, V. : De eerste 18 -ma-anden zullen wij het 
p~oberen met de inkomsten van ons kaffee 
dat pas wer:d geo,pend, en andere randmani 
festaties zoals fuiven, optred.ens,e.d. Als 
we ooit voord~ keu:e zullen gesteld wor 
den: verdwijnen of eterraklame, dan zullen 
we enkel lokaLe reklame ovet\Wegen, Verder 
döen wij een grotei: beroep op once luiste 
raars door de verkoop ven lidkaarten, door 
rent"loze leningen, spontane stortingen, en 
doen wij ook beroep op de Leuvense vereni 
gtngen, die. :ueer aan bod r.ouden DICleten ko 
men, Op 10 november vindt er in de Stella 
naar aunteidi.nil Vllll 3 ;aar Scorpio een 
feest plaats, 

Radio Scorpio aendt uit àlle dagen. van 
6 tot 9 uur en van 12 uur tot 3 uur'• 
nachts, Toijdena het weekend verveit voor 
lopig oog de \/oormidd8g1)rOgr&lllllllltie. 
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VERKIEZINGSSTUDIO: OM NOG EENS NAAR TE KIJKEN 
[J 

Me,ni~ L~uvenaar _moet die zondagavond- 10 oktober op 
V~e.Wtg.6.1>~_c½o (een copredukt i e van Ra!Uo Sco/lJ 
~o en Hët ,1).1,J'.Ge.paali.di) 'h ebb eti àfg,es bemd óm nog v66'r 
middernaèht de nieuwe koalitte met haar alleereerste 
J)ei{;ver~I-ai-ing7n op de promi~ te horen komen, In 
de s!:u4:i,o kon n e ltet 11n•emaa11 zien,, w,at V-ans-iina ~,11echts 
op f~to 1) ,_ ~pr.ockeel's (midden) en CVP-voorzÜte,: 
Verbinne1;1 _ (links) aan de Lu.i.s t er aar kwijt wilden : 
altes bhJ!it we,~i; 6 ja'!!,: l'lii,j. het oude, 
SPE-lij strdul-,èr Tob back (fot; 2) was zichtbaar vexmoeid 
en geslagen doo,: de uitslagen. Ook SPE-onafhankelijken 
~egt. Bi:epo.el$ en Ma,rij Aerts hebben even- de adem moetel) 
iril)ouden v,oór de illoork:eurs,temmen lYekend w,erden. ff'o to 4) 
Alleen Guy liendrix was voor de RAL (SPE-lijst) triom 
fa1;1telijk ove r h<!,àr ll)inuskule aantlang (foto 5). Ho~wel 
enl<:el 'Bruno Buyse (/1:ga·lev) réden tot juichen ha'd. (fo- 

3) 

s ' 
moe.ten in de tO'ek:omst ve,:meden worden. Ten 
s1otte verlangt hij oók meer openheid van 
het stadsbestuu,:. De schepe~ voor P~blic 
ReJ:atio'üs zou' ae b,elce_idsbes'lissingen moè,ten 
è>ekend maken aan de bevolking. 
Wat betreft hét OCMW-beleid tijdens de voor 
bij,.,, jai;:,en mer;kt llernar<I, Ma-rtens op da,t de 
positie.ve kanten ervan misschien wat te 
weinig in het lichc zijn gesteld. ~ij stelt 
y1;1s•t dat 'het p'l,an dat zes jaar gel.eden werd 
opgesteld bijna voUedig is gerealiseerd. 

_,.. E. Anciaux (PVV) 
' ' ;z.oál,s ('Sijna) ,e,tke, partij is ook de PVV ~eet' 

tevr.eden met haar uitslag. De schepenen be 
q~len bovendien een hoog aantal vQl>rkeur-, 
st:emmeî\ (St>ro'Clefeels, 2587, Anc<i:aux Z I Sit, fi,o,r 
co 1140 - 'ho·ewel deze slechts 3 jaar schêpen 
was). De èVP-schepenen daa rent egen .scor en 
maar matig .. V:,~Jlgens <Ie fJVV heeft men vooral, 
,gekozen. voor personen en niet voor een be-:-, 
AAalde partij, Het succes van Aga:lev s~1Jft 

, lJij to,e aan een maatschapp,i,lij ke s r:roming 
!(-ie voo:ra'I. joff'g'eren: aanspreekt er\ zo stemmen 
weghaalt van CVP en SJ! en niet zozeer van de 
T!VV. 'lo,lgens de schepen scoort d'e PVV overi 
g,ens goed liîr,i',de jongeren. Qe mat,emattscfüe 
berekening die leidde tot de SPE-, ,i,s uitge 
di,1111id in het nadeel van de. SP, De aanwezig 
heid ~;,.,n uiterst lihlçs in qe ~p~ h~efft vele 
kiezers afgesëhrikt. De opposil:1:1:e is meer 
dan vroeger verdeeld, zodat men vanuit het 

, 'he]ei,d een s,lappe o;ppositie verwacht. 
De mat:'ige resu.J;tac·en wan de, VU verkl!aa:t 
Anciaux door het ontbreken van grot e fi~u-ren 
op de lij se zoaJ:s een Kuij pe7~ in Heren.t.'. 
Ook d.e interne troellelen s•dl·1Jneil d1e pa,rtr:d 
geen goed gedaan te he\>b en. 
_,- E. Van Htei:bcck {,\:'l!J) 

Volgens VU-lijsttrekker Van Itterbeek li~t 
de 11icstag van de VU b1meden de veniac.hun 
gen. lfJ, ve'l!g"é'bil:iki,ng me~ !'9'7,6 stelt d'e 1'a:~ 
tlj voor ziichzelf è'E!n m:i.ni,skule aehteruilt 
gang vast van o, 10,;. Volgens Van Itterbeek 
noeli,t ae Vll stoemmen veirloll'·en aan het Vlaama 
Blok, Hij besèlliouwt het dan ook ats een 
a~nwinst dat de dissidente PVV'er Hollé 
de nodige yoor~?urstemmen h?ef:U binnenge 
t,,racht om 'de 'Vl.J Jlde ,.c~e~ n,1et ~e vorwpe 
len. Verder zoekt Van 1:ttcerbeek een veiz 
klaring in het abso,l,uta rekord van voor 
\<eur,8,tt,èm/nen dite Y,ans'Ïinll behaa,lde, maar 'het 

G_EN NA 10 OKTOBER 
doo r s Lagg ende s·temmenver1ies sè'hrij f,t hl.j 
toe aan Agalev dat ook iijn persoonli,jke 
cerugval (=n 1500 op 967 strunmen) verklaart. 
De kiezer die d:es.tijds gevoeH:g b•leek veer 
zijn aanpak van bijvoorbeeld het Michocce 
park en de KesseJberg, moet nu toch een bre 
der alcer,nàttet i:n de g):'öene s'Cro!"i,ng (Aga 
lev) gevonden heb1>en. V@ Ittetbeel< b,eslui,t 
hieruit voorzichtig dat de VU zich duide 
lijker zar moeten profileren, om ook het 
jongere ld:ezers;pûblieR (opnieûwl} aan -lt:e 
zuigen. De verkiezing van V. Geeraerts an- 
d er z i-j'ds biedt ook de kans aa11 de jongeren 
om s,tcrker nam; voor te treden. 
Van Itterbeek betreurt persoonlijk dat de 
VU zich liet lei.den tot een anti-SPE-kampag 
ne , Eiekto13aal g.e,z'Îèen neemt hij "et een ver 
,gissing,wané het leverde n-iet het ve,rlioopte 
res,ul,taat. 
Globaal vindt Van Itterbeek dat de oppos,itie 
in 'd'e nieuwe gemeenter,aa'd een inta'res,sante 
bet<ekenis krijgt. Rij vermoedt stellig heel 
wat gelijklol'endheid tussen de koali-.,iepart 
neM,, en z,i,jn po:},itiekee ,i,ens luidt áan ook 
dàt de kontakten tussen VU, Agalev en SPE 
nieuwe srun_enwerkingen zoµden ll!Ogelijk maken. 

~J. Van >\:ssche fRAD) 

Deze partij is wat ontgoocheld• over ae. uit- 
111·ag. In.Me11,seiij;king m.et 198! is d.e uitslag 
gel!al-veera (van :!: 3¾ in '0,1 tot 1 , 7%). De 
voornaamste ~eden zoekt RAD in het geb~ek 
a.!lfi bclangstelLi,!'lg door de m~d•i:a yoótt RAD 
dÎ,t in tegenstelling tot Agaiev, Ver<ler richt 
de nationale RAD'-UDI\T-leiding zich vooral 
op bet Fr-.nsto1,ige Landsgedeel:t,e. 
D,e result'a!t,en. van de SP,E i:-on·en 'nlln &at poif 
tieke innovatie -slecht beloond. wordt. De 
kiezers. heb ban zeer 1<.onservatief gestemd,, 
R~t rnatJ>g,e ros,ul!r;a,;1t van de ,'\1-8 w,o,l!qt ,.,,er~ 
kiaard doordat de partij geen vriondendten 
sten aan haar kiezer,s kan aanbieden. 
Agalev pro.f:i,teer-t vn11 heli succes van de g,jtoe 
ne 'bew'eging bij onze buiien, l">.rdt niet' dood 
gezwegen doo.r de media en kan t>"ijvoorbe-eld 
rekenen op gra~is p.ropaganda in de katolie 
k'e seholen. ligal!ev 1/reekt doo,r ten ko:S,t,e 
van de VU en SPE. Toch wordt Àgah,v door 
RAD nog besehouwd als groentjes dte zich 
moeten waa'tmaken. 
D'e CVP kan be11oep doen op een trouw eilek 
to.raat. Hetzelfde gelät voor d.e PVV, De 
middenstand is z-eer konservatiief, leest 
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weinig, en i:s, weinig ~atba:a't' vóo-r vern~u 
wing. 
.RAD zal. in elk geval nog van ziéh lat~ ho 
ren wanneer ,cI>e gemeentel-ij1ke ,b'e,])as,tingen de 
hoogte zullen ingaa:P. 

_., M. ~00m/ln (PVDA) 

De PVDA wijt haar forse ach~erui~gang t.o.v. 
197~ aan de ve,:anderi,ig van werl<tre.rrein. 
.V0~r '7:6 .was· de pad,~~ fogepiant ,;î;n enk"è'lè 
buurtwerken zoals 't Lampeke. Nochtans re. 
sulteerda dit niet in het verhoopte ef'fekt 
:bij ,de ,verkiez•ingen ,van '76, zoda,t de p_a11ctj 
besloot voorrang toe geven aan haa,:: inpla~ 
tingen in grote bedrijven. Ben andeiie faj< 
tooT dd,..- d,e teruggan:g, van de PVOA velêk;laart,, 
ligt irt d,e b,esliss~l}S <Van hst pai,t:î..jbesfä1ur 
om del'VDA ve,:~er uit te bouwen in Wallonië: 
,:,en aa_ntal partij led.en uit het Leuvense zijn 
dan o,o'k 01,erhu,i,sd na'a-r Oh'alikero i, 'Mens , , e.d. 
Op de huidige kandidatenlijst van de PVDA 
in Leuven stond dan ook niemand .meer uit 
19•,Z6. :Oe pa,rtcij l!lOest ,weer V'3n nÛ-1, wo:,;i;l'en 
l\eropgebouwd, wat in vergelijk:i.ng, met de 
.uitslagen van '81 toch al resultee,:de i.n 
een lichte vooruitgjltlg, 
Voor Mä,rk Rooman iis de el!~ktorde ,misJ:ukl<:î,ng 
van de SPE een- bes,ij,s dat 'bun wantrouwen 
ook door anderen worat gedeeld. Voor de 
PV-Di\ l,;eek de S1PE :van.11l'à.j ltet: b:eg4:A !1.el'leeei,d 
gegrondvest. Aan de voorwaa,:den d±e ziá st!el 
den was niet voldaan : er was geen spra"te 
v.an een s er ieuz.e~ v.e:it,1mii.ming, hel! 'Pkog,ralJ!IDa 
was ni,e,t re.valutionair, en er waren' onvoil 
doende banden mee eeil eenheidsfront aan de 
bas-is. De PVD~ zegt dat v.oaral de inbreng 
van de onaEhankeiJ:ij11<en de eenheidsiil.liuste 
heeft -m stand gehouden, De- achte,:uitgang 
van de SP.E is volgens Rooman d,e PVV ten 
goede ~-ekomen•; een o:ve11s tap naa,x, a·e PV'I/ is 
manr een ove.rgang naar een andeJt.e. burger 
lij,ke 1>artij , hoewel hij wel et:'tent dat de 
'sp onél.'e11 d,e nbeid'e11,skla:sse een z,eke,ize ba- 
.s,iis h"eéf t • - 
Vei,de,: is de ~VDA van menii)g dat Agalev 
duidelijk meer dynamiek aan da dag legt 
clan d'e ,SPt, en ,eon deel <v;an de po't:;,enl! i:ëQ.e 
SPE-kiezers heeft aangetrokken, De sukses 
rijke ui.talag van Agalev vi:ndt Rooman dè' 
,uitt(lv-4,llking ,van het '"'o eken naai; e'en: allte11- 
•na tiie.f v~o,r de. burgerJ.i,i'ke' par-tij en., want 
Agalev Wl.l met hnt:1 polit1e1<> niets te t!\a.k:en 
hel>ben, t,gale:v heeiit vol:g_ens de ;pm)j\ nog_ .. 

ve11.vol.g, ,:,, 8 _,.,.-""---·· .... 
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Malt.k Vvt.lieyen (CVP) : he,t; /.!akke. 
e6 6 e.h.t zeg.t mee.-'!. @v<!ll Ra4<.o 
SC!o1tpü1 da.n ov<!ll m-<>jzel6. 
111P 
c=7 Stemmen en stemmingen na 10 oktober ve11.volg va.11 p.1 

8Mt /.lu4a!Lt' ( CVP) : M 6 
i= 4b, geJne.e.11,te,,,~.Ud 
fU!- de.etgenoo.t van de. mMht 

V.ua.l Ge.ei".iieÁ-t6 ( VU) 
joiig en g1t.oeli ... 

SC!oltp.éo '4 luitdeAp1to911JWna. : he.t me..cüum 
,tok!tf.e ti.ai:U.o 6ewlj4.t ujn mt,g e,Ujhltede.n. 

geen cl.,u,idelij k a:Jst:oé.rnatief. De PVDA hee:f<t 
di,:t echter weh 1le ,prak-tijk; z~l .u,i.tw-ijzeJ:1 
in we1'l;e rich'ting_ het Aga,lev~alt"E!xnatief 
zal evolua1:en. 

.., C. Van Mellaert (SPE) 
" I'l~ had beter cv·e'rwaclit I alho.él,rel ik persoon 
lij,k nooit erg op(LJDi•st·i,sch ben gé\"ee.st 91,r,ér 
de af I'oop . In 'SI had d·e SP 22): van de stl'!l'l 
men en de K. P. en de. RAL hlfddén samen 2%. 
On 13 zetels te halen, zoa Ls sonmigen beli>eer 
den, moest 4::t mee-e gehaald wc-eden. Da1: leek 
me een 1tele opgave . Toch had ik meer ver 
,wacb,t dan de ?.4 i:5% • 
1!ieze '7erkiezingen; no-pen mij tQ·t enkele vast 
stellingen. Ket ,z;wa,:e verltl.es van de GVP 
gaa._t cnaa-r /\ga1.ev. De SPE ve,rliest 1 zetel, 
a1.no.,,..el. 01> ••i<\.S.<. 1>,ehoO-pll. '-'e:t<l. A&al.ev h:eef t 
ook aantrekking ó-p ~PE-kiezers. ~egen de n.a 
tioi)ale ci;end in beho.udt de V. IJ. het s t.anus. 
sun. l'.i.öRale, ef'fî~ten hebben stserk meege» 
spe:'l;J.d. !let s.peciale kiezer.spubliek van 
Leuven verklaart de bijzonder goede uitslag 
vat, Agalev. 
De vertegenwoordiging in de Raad wijst erop 
dat de SP het s pe L eerlijR g_espeeld heeft!. 
De onafhankeiijken zijn nie-t <eomaar meegeno 
men., Ze hebben ,z.elf hun plaats verdiend. 
ne eenheid werd ook door de SF in de campagne 
steeds vooropges~eld. De verkiezing van 
de 2. onafhankelijken is een goede zaak voor 
de verde11zettting van het eenhe.ids,frónt. 
De. samensc;elling van de verkozen'en moet een 
pos-ièiave inoa:eng lletekenen in de gemëente. 
raad. De SP op zich haalt wèl een slechte 
beurc , s1echts a i.p.v. 12 zetels. De hui 
dige l<oalitie, die verdergezetc wordt, ne~t 
een zeker risico en steunt op een zeer smal~e 
basis. 7.e mogen r ekenen op e;,n opbouweud,e 
oppositie, maái, z'e zullen ;l)!'l: goed moeten 
tellen om te zien of ze 1-'el 'd.e meerderhêid 
ha'l.en. ln de oppositie zullen Agalev, v.u, 
en SPE niet altijd aan hetzelfde zeel trék 
ken, maar er 15estaat een grote kans daf de 
samenweirking V'i'ot zal verlo[Jen,. " 

~ IJ. Brepöêls (S.PE-0nafhari~elij~en1) 
« Mijn eerst.e. i'eaktie was er· é·én van. ont::gooche 
li;ng en een gedempt enthousia$me. Het opzet 
van de SPE is niet gelukt, maar a11dei:-zijds 
lle~en de ona'ffhankelijken een meel/ dan be 
hao:,rl»jke ui,f~~!lg gehaald: M;icjn ge.voe'~ens 
zHn dut)l>e:tzánn':i.g. Na cle.-,e v.et1k.ie,;ingsuh 
e,1ag blijft de .eenhe'id sgedscht e primeren. 
Anaerzijds hebben de onafbankelijken een 
stn,ategisch goede uitslag behaald en hebben 
il'e verkiezingen bewezen aat d'e ekologis.<0he 
Ii.ás·t we1 d-eg~ll'ijk aanhang heeft. All11 3 z o> 
frels kar\ 111eJ1 ajl'êt vooi:-bilj'ga'an. Jle V. ll. is 
bovendien achteruitgegaan alhoewel ze w.el 
haar zételaan~al houdt. Er is bijgevolg 
iets te maken van de SPE-Agalev koalitie op 
lange termijn. De eerder sleehte uitslag 
Van d-~ SP dli>!ngt hen tot! een geweCensond.éw 
,zoek. ZîJ zu'15l"en ln:itt du•Ï(d1elij1k ove.r !!een 
andere boeg moêten gooien. i.1:'l:eon dienst 
b.etoon vö!lstaac niet. 

aet zal de taak ~~jn van ae opposicie filiingend 
enkele crucfa1e punten uit liet pl'Ogramma op 
de g_emeente,;aail te brengen. B·e1ans11ijkste 
punten ziljn èl,far het ',/ast•l~g:Mn 11.in e.ecn in' 
spraakproceduFe, inz11ge in· dè kollegi!bes,J;îe 
singen en openbaarheid van het bostuur. 

,~Hes moet op de ge!lleentet'aa,l bes Li.s n wordèn 
en rii:et aH,een door hatt kqnege. Tl'nsl:o"t,te 
moet .e11 •erk gemaakt worden van de 1ianwervin 
~en. Als onafhankeliJken zitten we daar als 
SPE-mandatarissen, zoals ook de SP-verkoze 
nen SPE-mandatarissen zijn. 
We z;ullen een wer-k-ingsstr\l~t\ll!" moeten opbou 
wen en soepel ,&iá,j'v,en, ope.nstaan voor end'er en 
en koherent optreden. We moéten r eken ing 
houden met de reële inspraak. Een samenwer 
king met Agalev zal noodzakelijk zijn. De 
gemeenteraad zal meer kleur krijgen aangezien 
er nu meer gemoiiv:eerd·e mensen in zetelen 
<Üe de ~oss'iers _çulLen doornemen. Vro,e~e11 
bleef d i.t beperkt tot enkelen.- De r est was 
all.een maar aanwezig. " 
~G. Hcndrix (SPE-RAL) 
~e 'R:AL i~, bîj -monde von G~y Bend~ix, ~e 
v,;eden met de uitslag. Men had "cl verwacht 
ds1,t d,e Si>E meer .zou b ehaa Ld hebben, De 
sc'llrikkampagne Van CVP en VU tegen de SPE 
is ·volgens de :RAL helemaal mislukt. Uit 
hun analyse blijkt da~ de SPE langs de SP 
geen st.emmen aan r echcs heeft kwijtgespeeld. 
De achteruitgang van de SP e .o,v. '81 is 
,aJlg:evlo.ei;d naar; ~-, RAL en v:0ora,,l dP. ona'f 
hankel ij ken. Wei zie•t de S,PE haar potentieel 
nieuw kiezerspubliek. nu aanhangen bij Agalev. 
De RAL vindt dat zij als SPE-komponent e011 
degelijke inbreng heeft gedaan : haaw stem 
men'aantal is meer dan verdubbdd t.o.v. '81 • 
Dé moge'lijke i11tred,e van tl,\.', -RA'L in ae ~e 
meè!l'teraad zal haar niet dwinge.n af te "1?,j 
ken van hnar pelitiek. P-rio1:1italr blijft 
voor de RAL haar· inzet in de syndikale en 
andere strijdbeli>egingen. De zeteling in de 
SP.E-fraktie en 1n d<e gemeenteraad kan dez'e 
pol!itiek ondersteunen•. 2io z·al d·e RAl,, aJ:s 
zij i;n de• 'gemee·nteraad zou zet·e'len,, c.en 
af.gl!'zwakte kéunwape1wrij e mo'.tie (zoa,1.s dez,e 
di,_e. de huidige gemeenteraad goedkeurde.), niet 
du1:den. 
De ]!AL is tenslott·e verheugd dac de huidige, 
meewderheid ver,zJ./akt uit d'e :verkiezringen 
k0mt, t,~rw;ij 1 de, e.ppos~tie ,k'ail opgèl)o-uw.di 
,;,ólfden vanuit een ·dege'Li.1k 'SPE,-programma 
en een samenwe,;R.ing met Ageiev. 

~T. C<>ckx (SPE.JCPB) 
" lligenl!ijk be1,1 il< ontgllooneld over de uitslag, 
Pe verkiez;i;ngen bebben niet gege"e11 wat e11van 
v:erwacht li>Ctd. ln de pl!aats ;van behoud "an 
de l 2 zutets heeft de lili st 1 zetel verlo,;en. 
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lJÎlt<%1?aard ook ontgoocheld a1.s Rommunist Y001' 
het sJ.ech,te resti~ttaat. Aildi?ïiziJjrd's oo~ te:vir-e 
·den 'dat de 2 onaf.hanke-lijken. 'Verkozen z:iijn,, 
wat een garantià is voor hetvoo,;tbestaan 
van de eenheid. Lk ben zelf nogal onge1.uk')<ig 
met de manier waarQp ik nu in. de gemeenteraad 
_tereeht kom. Voo,:, de K.P. i.s h,et b,ewi~s gele 
vei;\i' cl'a t de tra,d4tione1e ba,s,is in L.euven "•11ij 
smal is. Sedere '68 was er0een vlottende 
.ianhang. Nu is er een deel afgevloeid naar 
de onafhankelijken en een de"el naar Agale.v. 
De kiezer moet de K . .P. beoo11deeld hebben a·Ls 
een gevestigde t,;adiii:ion·ele· pal'tij,. ln te 
gens,tell ing met de RM. l<regeQ de l:<. P. ~hîtd·i.~ 
daten indi::v:iiduele. voorkeul'sii'emnJen. De slechte 
uics1ag moet binnen de K.P. nu aanleiding ge 
ven tot een gron!i.iige dislèuss.îe over het ima 
go van de part ij. » _..,N. Dêll:ieque rAg;ilev) 
Vo.J,g~ns' ftlgal,cv :d':l-n de verkiezinp;su-i,tsl.agun 
van lP oktobér - ondanks de vcerderzett~ng 
van de CVP-PVV koalitie - een vooi- hen on 
verhoopt sukses geworden. Zij 'hopen dat - 
bun aanwezigheid il) de gemeenteraad en dat 
Van de onafhankelijken op de SPE-lij,st za-1 
leiden tot een 'Illieeuwsoo,i,t:i,ge q,pp0·s•iÎ.tlÎ!e ,g_e 
b!lseerd op een b,ijna ge1ij'ka.a-rdi.g progi,àmma" 
H~t ve-rlieB van de CVP en de geringe voor 
uitgang van SPE en VU wijten ze hoofdzake 
lijk aan hun opkomst. 
A?~iev verklaa,rt oek er z:ich ván bewust tte 
~,1J1,: een a11nta,l 'Spi.j tstemm'e_n. ~_ag.ge.trokken 
t,e hebben. Daarom vin<len ze ~I: d.es t:ce. 
belangrijker blij'Vend ,te we,;ken aan een 
eigen -pro.fiel onf zodoende hun basis te 
venuimen. Ook OJ?J)Osi.tieda:dett zijn daa=o,e - 
een belangrijk instrument. 
PigaiJ.ey zal, volgens eig·en 'ze~gèn,, i!t1, ële 
toekoms~ lloo.6dzake11.ij'lc oppósil't;i,e '/Coer,e11 o:p 
~w:ee. vlakken nl. 'b.'in11en en buiten de gemeen 
teraad. Binnen d~ gemeen~eraa~ zulten ze 
vooi,al ijveren voor mee,r oJj'enbaarheid en 
vo~r een betere informaciedoo:tstroming. 
Bw.,~:en de gemeente11a11d moe(l,v:olgens Agaii!ev 
kon~akt en voei:i;1_1~ gettou.~en_ wo,i:a•en met d'.éa ' 
ba;s"1s: _1Jamiom blijft llktt>,e veea,en een l;e:-, 
1an&r~J~ clement van hun werking. Een 
andew middel daartoe is veoi:- hen de ""'e°Ek~ 
groep g~e~c-eb?le-id''. Deze moet toelaten 
d,e oppos:i.t1ebas:J."S·, te verbred:filll en inhoud·e- 
11bj(l< · te ooder:s,te\J,t\en,, 11'1.dus AG.~EV. 
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FACETPL 
ORGEL,PU 
OF' MISPUNT 1·• 
Zowat 5 (IJ, j:aaT _

0
ge'1ieden (îlov. ''f'I,) .s'bco t 

het sudsbesituur le'lf kentrekt met de l'VBA 
Vollen-Christoph ~;,, voor Groot-Leuven een 
1,.tlutMuwt.~ o,p .. f<11 malsen. De kosteJI ·werden 
toen öp zei ''n 30 milj,oen. geraamd. Róild di~ 
zelfde periode ent-stond ook !,~et Dij'lepaud 
en r:e.eds in ons ,cweede numroe1, (j a,11,, ' 7 8) 
•bed~hi:t:en we ui!tgebreid ove'r het im'itiatl.e'.f. 
"leu.ve.naM let op uw zaa.k, lie.t 1,.t1u.tlul.twi. 
pl.a.1t i:.l, .ln de. ma.all.'' bleek met,tertij.d geen 
eveEbodLge waarsithuwing. Met ge kennisname 
door de gemeente~aad van de Facetplannen 
(28_ä.u1;1i H. zie DJI ju,lli '82~ is ,açl;ii;,er hat 
hele proce's ·een :v,0or'l.0.pig punt gei;.el:. We 
hebben nog wel een "synteser~port" te 
goed., maar <lat wordt uits.luitend do.or he.t 
Infocentrum opgemaakt. 
Wat: is nu het 'resu.ltaat? De oorspronkelijke 
30 miljoen zijni,er uiteindel:i:,jlè 40 à 50 
mitljoen gèwo-rde'ï{"en di~ ;,,ijn we kwij,t, zo 
veel is zeker. Of we daarvoor naar evenre 
~ig~)id nuttige inJlormatie en ))'L'u,iR~are 
inz~chten -tetugkr-egen 1 Geen.mens d1e het 
kàn zeggen. De beperkte 1.'0l die het. struk 
l!t1urplentema in de verkiezipg,sstrijd ,;,pee:J;de 
iis daarv.oo'l' vee Lbe t ekênend , Voor äe meer 
derneid was het -niets om echt mee uit te 
pa~ken. \!oor de c0pposiitie nièts om zwaai 
tegen aan te gaan. 1-lan,t een ec·h t aJ:terna 
tief hebben ze hl die tijd ook niet kunnen 
bieden. En de weinigl\llJ,,) die z;ich e en c1jd 
leng met hat"t ~n zvd ltiebbe;n ingezet om 
er iets van te maken iieten goed halfweg 
metr vrij bi,ttere onde1.'t:oon een tes·tament 
ach,!!er (eltij sb.o<!k van de inspraak : zie 
DP van dec. '80'.). Laaiend entoesiast kunnen 
we ene. dus nief tonen. 

Geen kritiek a.u.h, 
De,' ·.f!:acetpîannen dan maar. ,Een stel kaa-rtlen 
me~bijhoren.de tekstdeeltjes over wonen 
(nede;zei;tin_gs'J),lai;,), t:;wefäs;telling en., 
voo1::od:eningen ~uitrus'nngs•pl'.anJ, techn~sche 
infnstru1ctuur (verzorgingsp-lan) , verkeer 
(y,er-l<;eersl?J._an) en landsc)1ap ~~andschaps 
p1:an~ : vi:j f 'faeetpbnnen d1u5'1 :i,n tot11al. , 
In .feite !ioort daar- ook nog een 'siotnota 
bid van de pitang;:oep! een b·ee:t~e _lfäàr t~t 
tament. De teuw,l:rekki,ng rond deze nota -:i!s 
ook weettal betekenisvol vóór de h:ële men 
taliteit van Wl!~'L'uit bet bestuur het sttuk 
tuurpl!\n beeft bene.de,1,d, H4 a,t,pulh-uuliplan 
zou eigenlijk h~et cenccs Le b~'leids~okum~':'t 
moeten z~jn voor de teekomstige rui.mtel~Jke 
ordening van onze s·uaà'., lin- g1ez.e ~_ii:t:i;el<; had 
de plang,,oep dan ook. voorgeste'ld het plan 
offici,e·et te laten be1<.rachtigen do,_or de 
gemeentetaad. H~t kone.ge b:,e:e.lît d~t noc9- 

, ,,, 
tàns afg·ezwakt tot "·~nh. rreme.n. van• . , , 
No$ l,t'L'ass-er is het lot dat net hoofdstuk-7, 
"E:v.aiuatie St1ïukpuur~:Vlln" ll.1::sc)la1:en, wa:~ • 
llierih we:ird'en een aantal te:kor-oen ,aange 
haald, wa~rbij vooral het geb:irek aan srune':': 
we.~']simg O!l de ~~;i;i;el ~enomen '."eréll zowel. l/1J 
politici. (part:t.Jbebng, geen :i.nt:eresse, 
geen ti.jil) al,s bij de ambt:enaren (konku,uen 
de t us sen dieriçten, g~'bre~ aan pers?~ee!~ 
a'is ook bij de deskuij'digen z<!!lf en ba.) !Ie 
beyolking. ,Officieel is dd.t, hoofds~~ th':'ns 
ï.n zijn géheel. geschral't· Zelfs keri.bek u 
000,it d'.e s•te,rki.s,b.e z,i,j'd·e gèw.ees t van onz'.!i 
ooH,tki. 

Een wasmand vol vooT-steUen 1111 
Wa't kon' je nu á:n de f'acetp•l1;-nnen .zeU :v:iln 
den? We ~en ze even voor 1;e door en 
tràchtenc.er een b.eeld vnn te schets en. Het 
nedeli.ie.Mrl!J4~ dbet uitsp11~~en ove,r éle 
gew:enote spreü!'ing van de won1.ngvoorrsad in 
Jlunktle van de ver\lechto of 

I 
gew11ns.~c beyol 

~ingstdename (90.000 tegen ~5). nit g~beurti 

binnen de optie .Pm de b,esta.ande WOQnzones 
maxtmaai 't'e •benuêten ,en het aanvreten van 
de reserves (liloonµitbrej.dingsgcbieden) af 
te relllllèen. D1;1.art.de 1~oi:de eé~ v~kke.11b:Uàtt 
opgestèl:d "'aeri,a- voor alle beschikÎrare 
bebo~wbarg oppervlaktes (per fase) naarge 
lang de bguwd-icJltheid, ·de .uit;breidipgs kaP,a 
èi 4it aangegeven wo1:dt. Ett fac.ett:apporl 
worêjt afgesloten met een reeks plîi.ltuge.bo,t 
de.n ;,y1i:tue.vool!.(6teU.e.11. ,of kon1o;ete 1<nel 
punaen waartegenover de- plangrO'ep een ge 
argumenteerd voorstel ter oplossini naar 
voör schl!~J;:t. Uii.ter.aartl •sehu.i 1 t h:i,_ecr tefäe11~ 
het mees't pikante matêriaal, zoals ; voor 
stellen om in ~ijgmaal en Beneden-'Kessel 
del,en ven de woonzone als groene zone te· 
bestemmen. Of d~ suggestie om voor de be 
bouwing van het Vlierbeekveld een alterna 
tief, te zoeken in de 6,ipnens:tad tRëinyves.t) 
of in Kesseldal, Of nog de keuze voor 'fer 
Bank als groeigebied enz ... 
Het; .&l~'c/ià)?t.pt.a.il d,uid t de ,g.eb i:ei:I:en aan 
cl:!.--,, vànui-t liet. eogpunt '1 land'schap' of 
'stadsbee:l.d' gevrijwaard moeten blijven, 
of verl)e:llerd of aangelegd moeten wo:rd\3·1'.• 
Er wordt aandacht besteed áan de afbakening 
van de agglomeratie met de aanduining van 
~e.gJta;tée.zonu,,, waa.r te o',lergang van be 
l)ouw'ing naar open landschap i,~rzoigd dlent 
te worden~ Voor de ganse binnenstad en' 
sommige llebouwdel gebj;e_den :iJ1 de randge 
meenten .wor-dei\ a:lgemene <bebouwingskdter;i,a 
opgeste1.d. In bepaaläe waardevolle gebieden 
gelden bor,endien nog, ~er stiecif Ï'ëke en 
st,rengere bo!lwbb.rs,on'r:i.lft;én. 
Het u.ltlw.ó:ti.ngt.p.lo.n geeft een o~erzicht 
van. de divers·e voorzieningen in Groot 
Leu,11e11· (ionde'f"!'°'als, sóc,.i(o-ku11;itu:re1le en me~ 
dis-che voorzieningen, handel en diensten, 
industd,etene'inen,. -~). Hieruit blijkt d,at 
w-e ç:p d,k -vleit fäker, nirel! ot\.'der!;p&.êeld z;i~-n. 
\lel word.én enke.Ife plaatselij'ke tekorcen 
aangestipt : een middelbare scpool in 
~es~eJ.-lo ; de ui\tbouw van, Jtinde.11äagY.e11,,-,,, 
blijven en ~e voor- en nasc'hoolseopvang. 
Op kultureel vlak zijn vooral in, de deel 
gemeente» p-laa,tse).i,jk'e centra dr-i{\lf'lnd. 
nodig. De evenemeht:en:hal aan ·het P~ovinciaal 
Domein blijft gehandliaafd. Ook de optie 
voo:ir een stede'1i,jk s.P.!lîtcent;,llm ip èle v.a 
trenwasseci.j van llirto-ii' (Mec)iel'se st·raat~ 
en de suggestie om het zwembad te Leuven 
om ee bouwen tot kongresruimte vind je 
erin ~er.ug. ' 
Het veAkée.,u,ptan spreekt vo.o,r zic:h~elf. 
Ook hier -ni(l,t zo:v,eel nj.euw.s. Vo01, de b,in 
nensr,ad lioudt men vas,t aan bet lussensys 
teem, Een aantal nieuwe ver~indingen WO'L' 
den voorges te'M· Go. a. een ;3° ovefäl'Ugging 
V·@ de s,po·orwegli:oih tlislen Kessef-lo en 
Leuven ter hoogte van de j, Lipsiusstraat 
en een ve,:bindi-t;g Hetatogs,t;~t--Grammairè>). 
:Ande-x:e );o'l:léien,1"'iJ!s o'Vé).\bod<ig bes oe~peld' 
zoals tussen de Westelijke Om1eid.ing en 
Te=.uursesteenweg langs de ijertog;,eg ,of 
1\et dpQrtre~ken .van 'cl'.. 0oaite'1.i!jke' Onl".l:ei 
&tng naait de Diestsesteenweg (hie:ir worèit 
vo.l!staan .met een aanpassing -van het brac.ê 
la.figs. _ae Lange"'h<>S•tt!aall') • 
Het VeJt:·ZOitg.lng~ptan teen nogd Vel!l!leri:-ende 
benaming) onderzoekt ·ae mate waarin de 
technizsc'he iLnf.ras>ft1ul61mu11: v,oJld:ci(t (\,,egy,f!;r 
har.ding, dol.e'ri.ng, water'l.eiding, ·eilekt,r~ 
cit:eit, gas, telefoon, •• ~. Zodoende word:t 
he,t hele gJlondgebize·d ond:ergebr,aefi·t in eeµ 
aant.a,i kategot':i:eÎln ,ga;mde van 1bebouwd en 
voldoende uitg&'uSt tot onbebouwd en onvol! 
doende lrit,geru_st. ln cl'e'ze l!asa'tst.11- kategoi:,ie 
is de teel'ints ehe tn:fri..s trukt11Jt-r nqg dhlie- 
s taande en bebouwing zou dus zware inv.es 
tedngen v.ergen. Een apax,ce kà tego:rie vo'l'. 
men, tle gAb•11e1:len d>iie vo·LgeM 11\e,il ,g~es 1!,p'l.iiil, 
wel maar vol:gens het nede1tzettingsplan n.le.t 
v.0011 bebouw~ng in aal)!Ilel!king kqmen • ./\'ll 
na'ài::gelang de~e gebdie_-den vo,l:doandê 01/i on~ 
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~old.oencfe, :i;•~j:,;:i µi,tge.r,ust :ils de d~ei,ging svan 
e·en pl.aii:&èliài1e..-e.u. (h·ét spo<>Jc van de rum 
telijke o,rdening) meer of mindetl reëel. 

- end en mjblijvend - 
Dàt wa an, de 'fac'étp.J:annen. [s ons 
entoes · 1ets ges tegen·? Geens- 
~ins I én tqe b.emoe'liig,e-nd:e 
dingen vertonen ze dezelfde 
gebrek ces kenmerkten. 
E.en tlllta·al g ':ke ;p;ricn1it.éi- 
te11 springt aal'de o.pties 
lijken eerde (nieuw sca- 
tj;o.n in Riltk ende sugg:es- 
ti:es (vogral pl:an zoáls 
de revalorisatie en de eerste 
o~all~ng,j. Aniie11 s zij,n t. ogen- 

·blîk al ,:.,ee:r acht (het lij,R 
zwembad wordt gewoon gemod.epu. . 
Het lot dat hiei:;mee h.~t st:rukt n t'e, 
wachten s,l:aat is we-inig hoopge; en 
vergaarbak materiaal en idèeën it 
iedereen ·zal putten als dat in raam 
te pa:8 komt. 'w-aa_rvan akte. . • □

1N MEM(O]tdAM 
L'T -, . - - -, - ' - ,, 

.IJ.: , , ~ - • t .. , 1 , r - 

e 'fl'iet a'l:!l:!!en d'e 
i , 10 oktob..er :ramp- 

. · ag-en late:r overîeed, 
~e Lisecte De~e 
eefctijd ;,.~n 50 i,m:. 
eenteraadsverkie 
e""1!.en. 

ad 
Sj!1 

• 11:ok 
t die 

Lj werk 
dé So- 
• Toen 
rieaJl 
de) 
itst, 
e:rlands 
zij 

ratia wist 
z\j z-ilch: ~ell p·la ·te v-e--rwe~en,, 
Váfr 19'7'1 tfot 19'7'6 .en -in het 
homo en~ SP-bestuur van Wils<!cle. Si,nds 1977 

411ds_liil Vll\l Gxrqot-te11ven. 
oëfende ;t;i.j -voor, het ·ar- 

o en het mandaat! van senator 
uh, e11 kw,am d:dµs in d:e s,:inaat1dco11111lissi 
'1'a)i' .Iu8 t-foie en Na:til.ona'le 02voadLng te 
telen. Ondanks.haar tweede ~laabs op de 
nain,a li.j,è't v, nae .s:e, werd! Lis 
,!lb'liepire'.i;:re ,na . ,mee-r herverkoae 
Oo1< 1haar opvol e Leuvense geme 

wor&.I! v _ ean _harde. !lo 
s e'el!a l!e ,pl!aa,lfsver;vànger komt 

· ' · · maa-r een KP'' e-r · 

l 
1 
1 
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Volgens de laatste binnengekomen bericht.en Z1.Jn de. moeilijkheden van de 8trailc 
mu,i nvg Lang niet ten einde. Na de uitdrijving uit de tuin De Walqae dreigt de 
St r aa t.mus ook nog zijn buurthuis te verliezen. De VZW Oe Straatmus werd inuners 
door de erfgenainen De Walque gedagvaard tot betaling van 110.0QO F be ae t t e r sve r-: 
goed img en tot uitq.pijving uit h,et be.zette pand van de Jozef U-sttraat. De 
Su ru a r mus vet:'zet zich me u klem tegen dieze eisen en wi js c op _de d.ubbelzinnige hou 
dint~ vun de gemeen.te Leuven, en van de s.0ci.$a1e bcuwmaa r s.cha.pp.i j Heuv e l hof diie veel 
b èhov en 111aa:r; d.~✓.e ~e·l!o'Jite,n toci.l~ •Hiet w-11a,1:mrol~en. 1De Stt"a-ato1~1s -nee)ntt cl'ezê zMt~ d'.in 
t1pk ewn 001 de po:JJ·ilt,Ïiel\. >!iln ,de ,s,ta~ .ïnzà'~~ 1,e·égsJ~and' te iVeF0ordé1!..en •e:1,r pal<Jt ·zel:.f 
uit met e.en' '.l!;o,0rst;;eil van gemeentelijk ·reglpn1ent i;1}z,ake leegst?'.f1p'. 

,.. 

Sinds no\temlle-r 1•980· öe•~et De Stna~mus een 
huis in de '1!!)ze,i J:\Ç-S't'r,aM. te Le'uv.en r dan 
huis is eigenèlom !Tai! da 1:;;imilie D'l Walque, 
ll wel.bekend. He,t lî.lltJ_i(twe\t'k De S traatm11s is 
om verschillende r,:;d_enen tot deze inbezit 
neming overgegaan, 'lfet hu i s stond al vijf 
janr leeg en de eigenaars- weigerden het te 
onderhouden. De sociale bouwmaatschappij 
"-lcuvelhof had in een brief (van 7 juli 198[1) 
aan notaris Bosmans (de notaris van de erf 
genamen De Walque) laten weten het huis te 
•oil:len aankopen om het te saneren en ter 
')eschik~ing te ste,J.le-n van het buurtwerk. 
!l1111renbo"en had De Sb,aa<t:mus de ei~en,ra-rs· 
voo nges ce Id het huis ,te huren voor 500'0 11 
na aE tr,ek van de r1anovatr'ie1rns•ten. De ei~e 
naans ziJn hiar nie-t ·0,p· ingegaan. Toe 23 
septomb~ 1982 hebben de eigenaars niets 
van zich la tem horen. 0p deze datum oncvangc 
Do Straatmus een gag,,aa,rd'ing- wa.carin dè 
eigenaars de betap,ng. eisen van 110 .000 F. 
hezetcersvergoediitg a).Sllledec de ui.tdrijvi,1U1; 
van het buurtwerk ui~ het huis. De rechts 
zaak wordt vasi:-gesfèld voo:r da 19·0 oktober, 
Voor de vredereehte;r bepleiten de advokaten 
van De Straar:mus eei\ ':Uitstel van de zailk 
<laa-x• ze de s-tad L,euvln en de sociale bouw 
m;u1tqehappij Heu~·e'.Llî~ iq, de zaak w~llien 
het,rqkkcn. Z,l.'j n- .cJ'e lÎêil,o:j:.ten &,;\'tl lfouve");hof 
M, VIHI da S ltnél (1?Ji'e "dg g1>meo'\'\l:-è])l1!l8t s\'llll, 
13 ea11,temb1w i.rL'll,ië mumm<>r) ~mm_el:s n~et 
de vóoenaarns ue bew.ee~redenen geweest om -i,n 
bat hui s te t,rekket}·? 0J; de vrederechter ,1" 
zienswijze van De St;t,aatmus deelt zutien 
HC de 7° deeembèr l!e .•eten komen. Do znak 
van de Sti;;aatmus is echter slechts een 
typevoorbeeld van bet probleem van de 
1 eegstand 1>n van de vellkl!ott.ing ion Leuven, 

Leegsta ndsreglement 

1,eeg. Rieruit blijkt dui'<l~lijk dat de ge 
meentec zijn eigen reg1:ement slechts heel 
gedeeltelijk toepast. ·Misschien omdat de 
gemeente zichzelf-teveel 2ou moeten belasten. 
V.andaar het voorstel van De Straatmus om 
een degelijk reglement inzake leegstand en 
v.erkrotting uit re vaal."digen (op grond van 

oegdheid van de bu'l:gemeèJ; ter om de 
heid I de orde en ·ae l1ygi:ëne te vrij- 
. flét yoöi;stel V:<>n )).e. ~,t,,:aat111u~ houdn 
i.:l1ende punt en 'i:n,. 'Den .(l;ers,te : de 
J van een .tJ'l.oOJuii!'.l%Le~tU,.t Mnd /11,u,1, - 
g en 11.u).m.te:li:.jli.e 011.d'èiiing. NMr. t an 

e taken zou deze een register bijhouden 
van de woningen mee hun toestand en hun 
huurprijzen. Tegen de e igenaaxs van. ver+ 
krotte panden voert deze dienst een aan 
sdrrijvingsbeleid met vecrwi-j zing naar tech 
nische en financiële mogelijKheden om de 
~oning te verbeteren en met een koop- of 
erfpachtaanbod en/of an onteige- 
. ofi de tóepasein a!J.d r.Jg'le~ 

. Ten tweedé : ~ et 
een lln1iang van . ä -.er- 
ting "ovd·tt · a'lm a , mel..- 
p.Û.c./ift o pge legèl · •e 

-n er dan di;ie maan le 
leegstaande woniTigen wijk- 
a3enten driemaandelij s WOI' en geregistreerd. 
0.? het niet naleven van de meldingsplicht 
s t aat; een boete die gelijkuaat mat hat 
b<>drag van het kadastraal inkómenvan de 
desbetreffende woning. Ten derde : alle 
woningen die één jaat leeg- staan zonder 
duidelijke bestemming worêlen belast met een 
.talp, gelijk a~n 10 Z v.an de gevraagde jaar 
lij'kse huurprijs, _met een minimom van 

· per jaar. T~ 1.1-i.erile : in het 
leme.i'tt! worden een aantai eis an 
I .v . m, h:et ende~:'h'oucf van hui.z.en 
. MogeHj ke san'kties l\iet'bij zijn 

een -bae,te en de ui tvoee i.ng -van de noocl 
zakelij ke werken (er bestaan reglementen 
in die zin in Gent en Antweyperi) . Ten vijf 
de : wanneer een woning twee jaar leeg 
staat, zulten de gevJel>ze.t.i.jke. ~oclate. 
botw.rruuvt.6chappije.n aangazo h wo.rden om 
over te ga-an tot aank ping oJi ve't"- 
nieuwing van de leegs oiµng. Ten 
zesde en ten laa , · b,e- 
paatd stadsdeel caan) 

· nttal leegs• 1epa,al,d 
age (bv,b. esitnnd 
tt,, za-1 ei; uw~- 
te. wonden èlieu- 

r,en o,p basis van e 
bouwfysischc toesta ngen en 
een onderzoek naar d , . t:ruktuur, 
Dit kan leiden tot een on~~geningsplan 
waarb'in~en zones afgebàk~nà worden voor 
overheidsinitiatief (dergelijke procedure 
wordt in Gent gevolgd). 

De S traatmus i:iet de zaak dus duid'e1d.jk 
1:>reder dan onkoi d·e pnob lemen vond h11n 
buu,tthuis. l!.euven h:ee-ft eén 1,1ro0t tcko11U 
~an lletia111.bar-t1 ltuui;hu,î,zen, Een 'l'q.g,temcn1.\ 
C/~ de 1e1>ga,tand ,,ou dui'éle:tifk een &~up ~n ae goede d,ehUl:ng z,l:jn, 

l,euvun iu e1>t1 i:ij~~e ,j:tc11if l. i>i.j•k uun ·kr.otten 
ui é;hll!ltt t>n Oi!n leegs·haand,e \)u\i;z-an. Het 
h,eJ,cl.d van de sti).'.d <!!.,,1-1izàke reduaee·rt ztah 
1 ot ui k~ o! t.oc;h tot bJ.j ba niks • l.le ,cmige 
voorûl!nu µ,nntr.egel is een ll<olaat:.ing op 
J oogs t,1andQ hui,;en. Deze brengt pc-r jaar 
ong. 350.000 I'. op. Wanneer wc nu ann de 
hand vnn de bela,rtingskriteria (700 F/o,. 
r.ev, llun1JLc, >< i per Ve!idicping) uitrekenen 
l 0'1Vocl hulzi!11 "'r bela1tt w.ordon, komen we 
hooguit ~at e,-n vijftigtal. In do Mussen~ 
buun al lc,11n al ~tar.n ,;en dertigenl huizen 

■--~ -- . - ■-- - ---- .. 10 
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Met dit schrijven wi,l Lk aantonen dat het 
wi,.rl<-elijk geen fa:beltjes o'f ~uses v~~ 
luie w~i:klozen zijn, dat somou.ge be~n.Jven 
of instellingen personeelsadvertent~es 
plaatsen zonder. de bedoeling t~.?eb~en. 
mensen aan te werven. Pe11soonl~J" v1nd 4k 
de.feiten des te erger wanneer ze de in het 
Leuvense hooggewaardeer.de instel1ing Gi;;oep ~ 
l>e:treff en. Op 1 7 maan 1982 _p:l>aats te Gi;;oep T 
een ~avertentie in een Leuvens• .r~klameb1ad, 
;:raarin men kaiwidate,1 vr.o'eg "l(óar ·de vakante 
f.;:;~«-tlie Ml.in ~ekreta:ris (m/~~ . .P,!li mijn 
-sal'iicitatie kwam de 1 ~• april ~àt an-tweoud 
dit mijn kandidatuuu, na een i!er-s,te s'eJ.ekt,i.e 
op basis van de currieulai, in de rese,rve 
geklasseer.d was. •rot daar niets abno=.1. 
Groot was echter mijn verbazing toen eind 
juli dezelfde advertentie opnieuw verscheen. 
Na navraag bij een toevallig 0t1tmoat Leuvens 
pól~tieker, overlegde deze met een kollega 
die i~ Groep T nogal goed cbuis is. Deze 
laatste raadde me aan opnieuw ,mijn k-andi 
ilatuu:r te stellen. ~at i'k o~k cteed bJ.nnen 
d_e )s,este1'de te,:mijn. Het antwoonèl la, ,ain op 
19 al)g,,ustup en d·aarin stond -lr~herlijk _dàt 
Lifl;J it;ë'e± li/!./lic.h.lkke.n 011e1C e:e;n il,a:ka';tû,,\e. .i;n 
ovqi,eel'!r6:t~1111,<jng m~ de. lpee.el/êe!Ue:i&t ¼M 
uw diploma. en d'it cerwij 1 ik we.l dege1.ij-k 
in het bezit ben van het in de ~,il-ve~tencve 
gevraagde diploma. Na nieuw_e inter!lellatie 
bij eerstgenoemde Leuvense politieker moesc 
deze na de zaak onderzocht te hebben, beves 
cige~ dat er bij Groep T indeEdaad nooit 
een valcature voor sekretaris/es~e geweest 
was. lk wil deze feiten 11,aftR-la,ge'h en meteen 
alle sto.wenten en mens·ecn aie met Groep T 
te JDaken l,lebb1m, wa<1rsehuwe_n. Êen :L.nste.Uing 
dj;e o.p ~ergel:ij k'l wij,z.e e:,en J,e neemt 
[]Djá,t ~e-\kl!ozen én mèr,is en, d;i,e . >in e_i.-g'ei). 
i1iêci?«ëk -~oiken, zá1 z~ker ORk terug~ 
son,rikkea voor lln;lere on:fa;ia::e· ~eit;q:ile.s. 

R,w_y !-fISF.IJR 
l<ESSEL-LO 

VAKA Leuven wacbt 
G-. ' ' _gnev~. 
:B'e s:_emee11te17a-ad van, 28 0- 

tie,. '!f;eµven ke1:nwapen IDt;E 
de l>OOQ Leuvena-ars die _ 
gaandtl,ijke pec'itie on he,t 
VAKA zijn tevi:edenheid eit. 
Niettemin behoudt,het VA ,:gen 
de mot-ie. Deze spreekt zie met name niet 
uit ~egen de plaats~ngvan nieuwg k.ernrakcc 
ten in ons land - daar is het hei; VAKA om 
te tloen - maar beperkt zich tot een a~ge- 
men" verkla-ring voor wede'rz · ape- 
n,ing. Vet'der spreekt a e ovel'.' 
het doen slagen ,ran de , n v.·an 
Genj;,v,i, .;!ls een !,tap n 
IDot o;p heden hetibèn o -. 
!ti'e';;- nooit g elJe'Ïd UQ,t •~g, 
,;wel à.nc.egan,cleci. Niets • 
onderltandeiinnen van G t 
zullen opi,e"eren. liet en 
echte dooJ1braak er s'1.echcs a-ls 
België zich onvoorwaarde1ij ekt te- 
gen de instaJ.latie van nie_u..-e kernraketten 
op haar grondgebied. Overigens kan het VAXA 
?.ich niet van de indruk ontdoen dat de ~e 
meenteraad angstvallcig wilde v_e=ij,den dat 
d,e t-ekst van hun motie ver' - - gaan dan 
het h':'i~ige offi~iële 17eg dpunt, 
lle 'h\1~d'>-ge regenngsm'ee'tde, ,t n'II. : 
'' · de;i:,hánd.c'li,ng,en "· · mi-s.luk- 

de 11,i.:euw4:1 -ra'ke och maat 
' t w,i!l het VA'lA . al101t 
l'mijd!ln, en vrees• 10 ols.to~ 
regedng ha:t licfut def:iná;tief op 

g,;o·en zn~ zetloen ~m die b~slissing te nemen. 
na.11:0ln wû het VAKA er biJ de gemeentaraads 
ieden _ op aandri.ngen zich uit te spreken ovu 
een 1Ue~w~ motie die ondubbelzinnig.de in 
slla~~at~e vah nieuwe ~emrak:etten • B 1 ·•• àf"~Jst. lll e gie 
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GEHERWAARDEERD ... ,. 
STllA&S OOI{ HAAR BEWONERS?' 
Op 13 s epuemb ar 19J32 keurde de gemeentel"aad een tekst goed waarin de Vlaams,e 
deeh:egering verzacht werd hett g-ebLed van d~ Coutereels craac , 2'_evens Laper s s traat 
en Pre<likherinnenstJJaat a1s hcmvaarde,f'i'ngsgebied te erkennen. Aan, deze erkenninr, 
zitten heel wat subsidies vast die meeten toelaten het gebied t;:e· 11eJ1oveHm. 
Na.is t dez e subs i,diëring voerz-iet de h erwaà.rde'r i.ng s o per a t Le ook een insp:raakpro 
c eduue t;i,jde.ns de ganse duur van d'e opér'a t i.e . Tijdens de 1 ° fa:se van de operatie 
werd een w00ngr.oe:l\l é,!'\.leszins nauw bij -d'e zaa1< be t'rokken . 0/f dit zal bl!ijv,en 
du 11èli) is een à,n<iirêlr,e z,a,~k. 

Woongro~p 
Sinde begin 198,0 is e"' in de Coutereel 
fkl:)raat een groep bew.oners (op initiatief 
van ~et buur~uis Ji<,t: Lampeke en in samen 
werk~ng met de afdeling sociale pedagogiek 
van de Kut.) aktief gaan wei:1ten rond de 
buurt. Run a~tiviteJ.ten richten 1.ich naar 
problemen zoals p,!!--çkeren, yerkeer en wonu. 
Vanaf 1 : ens en van de woon- 
groep k qntwitkkeld voor .d'e 
her inri tr aa t. Deze p l'lli;m,en• 
~.e1rd1en een pdkkeJ.pTOj ekt - 
voot-1re1 lege v:an bui:geme.e1,- 
ter an ,se e . onthaal was koel : 
het l<ollege a~h\t5e de voorstellen van de 
woongroep n i ec haalbaar. 
ln januari 1982 komt er schot in de zaak. 
Op een vei;gadering met de woongroep, de 
dienst Urbanisatie en de burgemeester, 
blijkt deze laatste akkoord te gaan mèt 
het plan de buur t ,i:e saneren. maar hij 
pleit wel voor een ve1.eruiming van de in 
spraak. Blijft nog h,et probleem van de 
finand:e,i toeval keurt de 
V·laamse Ex juni 19'82 ee_n be- 
sl,d,t goed· oelagi,:is van st-ad•s-- 
herwaar.êl'er · Het kon 11:i.el! 1:!e.t·er 
passen. 
Op j\et ,eebtÎle . hel: oogmerk van het 
besluit de he ·. van de woonfunkt.i:e 
in maatschap ekonomisch achter- 
gescelde geb~ t g~ied Couteree:1- 
straat (tuss sselscstr. • de Yontein- 
str., de 11rouwersstr. en het llandboognor) 
is zo'n gebied. liet besluit voorziet, na 
erkenning van h·et geb.ied, een subsidiërmg- 
van 60, · - en voor v:_erwerving ,_ 
u·itvoe n en studieko 
ten v een~e ~of soc 
bouwrn . De par_i;,i: 
gen-ie · die: ~an ~0 
üj,~t n.. Haar, . ka 
wel s stadsvern~e- 
in ai i.es de 1huidig 
wonei'.s ten goede komen ? Ons inziens nie , 
toch niet wat b-etreft de subsidiëring voor 
partikulie,:;,,n. ·voor de armere bewoners val·t 
deze immêrs· nadeliger uit dan de vt;oegere 
saneringsprem~e-.- E_j; moet voor min. 200.000 F. 
we11ken · · den (de vroegele"e sa- 
nerings en minimum) . De 
wcl1ken er gebeu11en 
(met en d · 
zelj ree 
zd:.j,11 • ee'l 
sa1;1et: ~pa _ e 
~eykome O • OOÖ' F. : 
66 z . t; 1'. en I .S00.000 F. 
: 4:; % ; 000 P'. : n:i:ks) . _ 
Een ki ei . e een net.to l>elast- 
baar inlcomen.he~ft van minder dan 460.000 J. 
en Qerken laáli -uit.voeren ter waarde_ van 
240.000 F. g~oot vro~ger ee~ s~neringspre 
mie van l60.000 F. (66 %), d~t is nu gedaald 
tot 'Z-2.. · %) • ]s dit socia-~e stads- 
vernîe . ergel!ijke 01tenfi1e ten 

A ,. uildigc bewonex,s hansr.t aus- goe,,e "' - ,,; 
gt'o!)en·d de gem·eenee. ~~,!; so<>l.áilie 
bouw,na·e s 00MW, of ~nl!,etrko~u;:- 
, ., D teemt-en van Il et! b,es•l;U•J. l! 

na"e,, . . • " opvangen. nod·ige tarant!l.es se geven 
wat betre pi:ijzen, de rangoi_;d: van tie 
kandidaat-nuurd.ers - zullen de hu1.d1ge be. 
woners a1s eitste op de lijst staan? - en 
lest but. not Leas t , de i.nopraak van de be 
woners in 'het ganse projckt. 

Inspr,aak 
nu toe is de inspraak gabeurd overee';"" 

~~;,11 tig een, g~_eentelfj ke innpraaknota d'l.e 

t'er z~tting van 28 :juni ,il98;2 goedgèkeurd 
"'erd. lk is een ovi!7!:.&egg;IL'oe~_ waarin afge 
vaardi,gheden z,etelen van' het Infocentrum 
(1 afg.), de Dienst Urbanisatie (2 afg.) en 
de plaatselijke inspraakgroepen (9 afg.) nl. 
de woongroep, Intermedium,. 't Lampeke, de 
wijkklub Tielemans... . Tijdens de zomer 
aiaanden heeft deze overleggrpep de aanvraag 
om erkenning van als herwaarde- 
ringsgebied vo . de 1 ° fase van 
de het;1aarderl. 
De Lns praak wo elid door het 
b.es.JJu-it van de è. H:Lerin 
is spr,ä1<e van ee de ganse 
operatie moet begel.eide • _e groep moél: 
.s amenges.ce l.d zijn uit vertegenwoordig!lr& van 
de bevolking, deskundigen en beleidsverant 
wootadelij ken (hoeveel van elk wordt niet 
gezegd). 
~e gemeenteraad heeft nu op zijn zitting van 
13 september 1982 de samenstelling van deze 
s_tuurgroep beke Dit· zijn : 8 ge- 
neenr er aads'Led 2 schepenen (ook 
da o~po·sitie · rdigd) ; een 
venegenwóo .rtschappij- 
en (~at zou _al en 
Heuve1110,f) ; g, v;an 
de o i_ens t U. trum en 
de Tëc:l\nisc iu;diêgde 
)'an. de Prov debouw 
en Ruimtelij · vaardiÏ.g- 
de van de P.ro en een vertegen- 
woordiging van e overleggroep 
met een tiental orde aus omge- 
vormd tot een s. gr_o_e 1ne een twintig- 
tal (2,alá alle erte~enwoordigers 
van de t?won·er · 1 rnens en. 
Hierbi moete n ., 

d 
en ~ . e 
bewoners ? In welke 
mate wordt milt even- 
tue.le bes}. ep ? Zegt 
de inspraa at " blj 
cie. I,~ V • ~O- 
jek..t:e.Jt 1,te. zà! moe.ten 
woltde.it Va.6 ', g .(.)1 diU 
o i:-i.ch-t· f • 

k 

te,n he 
van insp nspraak- 
nota goedg slechts heel! 
gedeeltelij de inspraal< in 
de Cout~ree 1egg-roep wordt 
omgevormd to bare stuurgroep. 
Het besluit ~xe~utieve tvan 
2 juni) is g - _ . eniaardering van 
de woon· ·, •,• -" -· t De !leuter 
5 >1onin 3 ° s.ept emb er 
s t,cmt d t goed (die 
etM.n4i, t ges,~!l\11~ 
woiiil en, s,bo:a-t d:l.l.~ 
4e. g~ftle rlü.Ytélt gdl). 
ha;ntle]fdi · ()/i/1.é.tt z.onè. 
:tie. zuUe11 äe. h~e.- 
lli.ng4ope/l. .. Toe,.,al? 
Wat de ruimtêH betreft. ia 
het gemeentebestu • w~ndllaan : 
het drooit gewoon mee met de heersende 
wind. Wanneer De !leuter zijn vergunning 
krijgt :i:s etr geen ~prake van woongebied ; 
komt hot besluit van d'e Vlaamse Exekutievc 
etraan d'an wordt a~ cout_ercelstii11at opeena 

11 

uj,tger.oepen tot \óloonge 'a~g 
van 'de 'op'eratie Couter ·t 'm 
hierin aat het de eers ,s ·van 
dat ty.pe in Leuven. Er r.schijn- 
1i,"k nog een hele reeks vol e.n: e Fonte1n- 

de Ner~iërsatraat "'erij- 
,J!dders t era,.. 
1.l~szins uurt: 
un,gang,. li 
'•èlt zitj'in · e 

it,_e, ,pak 
Wagenwe 
uwt het o, ege een .ge iea met 

t'eveel bewoners ? - 

A_Akti,_e Vérkiezingen 

' t 

~. 
1 

□

Aktie Verkiezingen 182 , ee · èf van 
e b.uurt- e,n opbo bi~d;t 
a,n met voo,r . de 
enteraadr. De ,a,t 
,er het Leu , 0,0MW-, 
e~erks tiell!in - , 

_, p·art,j,'cipa ganse 
,u het mij vr< • 

, _- en bij : 
Só1'elo : 
Diestsestraat, 303 
3000 LEUVEN 
Tel. 016/222014 

Hes.o : 
l:laamses teenweg, 
303Ó HEv.ERLEE 
Te1. 016/231188 

De. kc;,sçp,rijs, van de _gtr 70 F. 
t + QO .F. vei;zendin 
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•Met de,ze naam willen enk· van 
de i(iddersc;raat U verle~i:' !;eater- 
bezoek. Sedert maart kom eek 
samen en spelen situatie e.v·en ge.- 
gil.epen, op hun eigen mani hun eigen 
taal. Zo groeide langzaam een verhaal over 
ma.efi;t w 011ma.clit van de gewone man en 
vt'ouw : in het gezin, op-het w.erk, op den 
dop, ... 
Met: dit toneelstuk komen ze nu, naar buiten. 
0 kunt ze zien optr.ede · r 's 
natniddags en, op 6 nov. · 
-en '·s a:...onds. Z,e ziljn 

• çp, ui cnoaliir,ing v,an u • 
Veraere inl!i.chtingen 

:Jluw:>t'hui,s I t Lampek 
tel . 2380 19 ; 

Stien Claus, Noormannens~raat, 36 ; 
Gard Bemelmans, Braoanç-0n.ru,str811t, 106 

tel. 234188. 

ilAI,s God ons moe ~u zijn 
God ons 

l!u:i<l(, 

_ _aas ons, sp1. _ 
t'ailoze &P,iegeis, 
om bij dag en bij nach.t 
on~e tomeloze ve spiegelen. 
lile .zouaen onzich en 
dli.e On.§ t.1:1eff s-te an ook 

rochten 

1,1.rt, 

i.a:theb&·eµ_, 

·'-, 
e ondeug 

En ais wij l:u'idkeeLs ken om 
a~ doo~, dan zou hij tste zorg 
dê gen.a,1.ige gewoonte om ons 

reeuw 
tot ~era nzin. 

God ons 
eze zo rè s z6u 

' ' ~ w,e de ruws iiè, 
i:jj,ksh,, g111'11 en 
h.eU ge(\re , , 

·,ontwortieJ.do, misdadige en, g_edoemde soort 
zij.n, 

die het menselijk r~s is. 
Justo Jorge Padron (S 

uit : Lo6 !!,bteu.lo4 d et htt.ie1t11D 
vertaald doors Bui~ V 

0 



EEN NIEUW 
J - 
Het zal heen. Zo 
kan Jo dige silt;u- 
l!'t<ice samen e unive,r~ 
silleiten én Toen de 
regering Ma • , r aan het 
pa'r Leraent volmachten vroeg om de vo Lgens 
haar noodzakelijke besparingsmaatregelen 
zo snel mogelijk door te voeren en deze 
ook kreeg, wisten ook de universiteiten 
dat zij niet lnager aal) !ie. hakbijl zouden 
onunappen. Re · à.art werd het alge- 
meen kader va ri!\3sbeslissingen 
omtrent deun' ten beRend, In tegen- 
s t.e'LL ing to,t ne he,gel,Jing waarb,~j 
de ,onder,nemiin beschd'kken o:v.é-r de 
aariw,end:img V§l leverde Lonen., moest 
de opb,rengst _ lev,ering (via ·de 
tijdelijke indexontkoppelinl() aan dé utii 
Vcersiteiten naar de staat terugvloeien. 
Daarbij kwam nog .dat iedere universiteit 
bijkomend nog eens 2,5 1 zou moeten bespa 
ren op de globale werkingskredieten. Voor 
de KUL zou dit neerkomén op een bijkomende 
besparing van 110 miljoen. Naas-t 
een aantal c;!o ring opgelegde be.- 
sparings-ma · de universite,i- 
ten zeU b de·za bijkomende 
ÖÇ!sp~i:i:ng- n .. De mees~ e_p- 
va,llèndé v 'e maat11egelen 
waran het - van de pensioen- 
leeftijd v en van ,O op 65 jaar 
(zoals dat het: geval is voor iedere gewone. 
sterveling) en de loonsverlaging van onge 
veer 10 % voor het nieuw aan te werven 
wetenschappelijk ~ersonee1 vanaf I oktober 
1982. 

l)e profess:otènlobby 

z:i!jll): ge:J.cj,ighei,d ~an 1l-.~~iezen. 
11ft, heit K.B. niz;. 8~ t.e,n s:loJ;te s,c-aac te 1e 
zen dat a_ssis tenten cLie "lana,f I okcobar 
word,an aangeworven ntet 111eer betaald, worden 
volgens het barema attaché maar volgens het 
barema bescuurssekretaris. In duidelijke 
taal : hun beginweddè ligt zo'n 10?. of 
ongeveer 5.000 F. lager êtan voor l oktober 
het geval was. Deze maàtregel is des te op 
vallender omdat hier één bepaalde kategorie 
wordt geviseerd ; een kategorie die, 
:gezilll\ haar tijde1ij,k statuut, al geen be 
nijdenswllardi_ge posfoie inneemt. 0pv1ülend 
,\,as ,ook dilt èp èce.n ,pe,i;,skon~el!entd.e '111,n cfe 
Vlif11mse Intea:suni:v;er-s,l,taip~ Raad ~l{t.:rR), 
tekto~ De Somer sche~p piotest aantekende 
.tegen deze bespariI!g!lmaatregelen, met uit 
zondering van de ma&t,ioegel over de W!!dde 
verlaging :van het tij·delijk wetenschappelijk 
personeel. We citeren: "Til de. begetudemt.e. 
~~eten van de. bupi;Vl,i.nge.n u.j11 lte.t 
voo/W.l de. hoogle.JUVte.n clà!. ge..t.M66en 100.li:de;i. 
élr. Ä..ó ge.e.it vooit.bee.lil vllfl e.e.n a.ndelLe. óOCÁ..ià.e. 
g1t.oe.p <'.l'.tall.van op' w.!ke. kol'..,te. .Ujd zove.et 
vvu©1t.ve.n 1t.e.e/i:te.11 (AX)/tde.n ontiwme.11 ... 
Hu ó~ll,t va.n het ,:f.i..d~j/1. we-te>ióchap 
pe.t-lj~ p(!)L6o-lreë1. J1JeJr..d wet g1t.o"f,iU.g, 9.~!4j- 
V{gd ,, ,ln äe. Üfi vc:m f}en óflkiie wei{devu.ta.- 
1?ing \100.li, '(J.e. l(iiem(I_ be:nce.mde.11. Ve. u,'elide. van 
de pM -be.noemden wolt.ilt tvu.cggeb1ta.clit .tot 
het. pe,U va.n l~ _ltogeJt t.e.cu,ncuwr. ondeA. 
wi.jó. Ve.ze. maa.tlt~e.l za.l ze.ke11. n.le.t met 
óympa,tle. on:than..ed ux,Jµ{e.n .öt de. bw.okke.11 
getecli.ng, lte.,tqe.e.11 ,eet zou. /uwie.,1 .t.ude.n ;to:t, 
11.ea.k.ti:u . NocTLtatu, ti.jk:t de.zf!. we.ddVt.e.duk.ti,e. 
veJUtn.tlooOJu:l." Maar ja, wij is ten al lange'-' 
dat De Somer enli;e-1 ~ektor i va~ de p~of~s 
so~en. 

I:n het B•e1gJ,s'én ~~ip_b'l.ad lla,~ Z augustus 
verscheen i'le deft:j\lts,eve ·Ve'Cs,ie van de 
Koninklijke IBesl:,u;flten ,g.r,s. 81, 82 en 8!! 
betreffende de. uniiré11sit;,iira instellingen. 
He-t K.8. nlt.. 8/ lltë-ogt zoals. reeds gezegd 
de lee.ftijdsgr~n_s voor pensionering van 
proffen op 65 ja;,t. T~ssen de eerste ge 
ruchten hierover en de definitieve versie 
heeft de p!l06Uóqlt.eiit.pbby zijn best gedaan. 
Resultaat : voor diegenen die op 30 sap~ 
tember l 982 eude-r zîj n dan 65 j_aa1; is er 
een overgangsper-.iöde van 2 jaar voorzien; 
w-ie ep die aacum- ouder. is dan 63 maar nog. 
ge'en 6·.5, mag no,g ::1 j,aa'-' ba.ijMen. Deze over 
gangs peri'çae i:'s e.e.n r-e.ebct ds,t enkeil. door 
een gemotivcè'eiêä onguns~ig ad,vies v.an· de 
be,voegde t'.al,<u-1,te'i:ts,-.:aad kan wo·rden teniet 
gedaan. Ook 'kan :ie' een v-roegs te na 8 jaar 
- vroeger 6 - opklimmen van docent tot 
hoogleraar. Personeelsleden met een vol 
tijdse betrekking kunnen voortaan ook geen 
vergoeding meer o.ntvangen voor het vervullen 
van plaatsvervangingen. 
Ook de wet op d•e. financiering van de ufii- 
1tenitaire inste:i,.li.ng-en wo.rdt gewij zi;gd. 
De algemene tendens hie11bij is cfat de uni 
v'ersi~e:i:ten meer op. eft;gen benen zu,llen 
m9eten staJtn<, .E~ tnte.11essant cteta,ill bi!j 
.d•czc ~1nanc-:Ledng 1ka11, j-e l_ezan ln de ,lècSm 
mentáar v.an de milfi!is.fiet: bij dit K. B. : bij 
hc.t vaststell,en van de forfaitai.re kost 
prijs per student voor 1982 werd u•i.tgegaan 
van een indexs tij-ging van 6 ,Ji % ; va!l!t dié. 
stijging hoger uit (sic), dan zal de rege 
ring de mogelljkheid onderzoeken de R04.tp!Ujó 
aan .te. pa.6óe:11. • . ~et zul!ke bepalingen word.t 
hec tekort als het wa11e voorgeprogrammeerd. 
Wie voor dó:t 'te.kort zai mogen opd'raaien 
b,Hjkt uiu de . .K-,B,'s nr. 8'2 en 83. 
fle.t K.8. IVL. 82 ils hel! zogenaamde óQ:l!e.!r:W IJ,<1' 
/(,8,, Univci•siltteitren met een 11ekumu'Î'et'rd 
d'ef<ioitr n\cilctiem ~QQ,r 1 ekt0be'r e.en, lllaneri:n:if•- 
p!,an VO'l)r1Jièggen aan de i;:egedng. !Ln èle we.ii- 
oekll't staat uil.tdruklc;QJ;,:i.-jk da,t de univè,r,s~ 
oeiten in dit plan Ujde:llfke ioo1U>Ve/U)),<,n 
,;iell,l11ge.n mogen op'legge,n ahook mogen afwij 
ken van bepalingen die werden vastg(!legd 
in de Kollekt~eve Arbeidsovereenkomsten. 
~an vraagt zich hierbij wel af walk(! zin 
j~ronlange onderhandelingen over een per 
sonoclsstanuut hebben wannc,e1; de1;gelij1k• 
stat:uun bij de ee11ste de best:e gdegenheid 

$Jechte tijden voor de tijdélijken 
Aan de Leuvense unj,versite'it we-u, men wee11 
eéns katol:ieke1; ûjn !'lan de )>aus, Jln pi~a:t;s 
vca:n de 2 5 % bc$par:k,g• ~e.gde d'e aklfdem:i:s;ehe 
oY~rhèid ' - waar.sc-tii,j Mij1< geïnspiir.e~i:;d ; 
door een goed geïni.'orl!Jeerde ve,o:ru'i,,tzie~de 
biá:k - aan alle :fekult.eiten een bespar~ng 
op van 5 %, te spreiden ever 2 jaar. Tot 
nog toe zijn de definitieve besparings- 
plannen van de aizonder4ijke fakulteiten 
niet bekend, maar het is nu reeds duidelijk 
wie de grote slachtoffers zullen ~ijn: 
het: tijclelij k wetenscha oe1i ·1c. personeel. 
Van overal kan je ~~r niet afge- 
dankt zal wo,:den. · · t de zalèen 
v0/r.ó.tancli.g aan·. Ee· lo·pen W,P- 
m,u:idate-n zuU(!n g'EI , ,a'll&!'!n 
·wc{r,den. nes,ul'taat l!i.es,t z!Î.j.n 
;,e,rl< en toch daalt 11i,,ng. Hoe 
z-egt de kris te lijk het ,ook 
weer ? 11 î nle.v Men cfut.'1 en 
"ln.le.vv..&19 moet d ' · g :ten 
goede kome.n". Niets alles aan de 
KUL. Blijkbaar zijn te weinig 
~CV-ers aan deze ka niversireit. 
0f zouden de eclite en dan toch 
ergens ande"'s Wcird, ? 
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'T STUc· 
ZATERI}•OÀVOND 1 

EEN KiVIPflDG N~ U,, 
,GELIE DE STADSGENO.OT ! 
'T STUC, Leuvens parel in een 
vePder tamelij u~kroon, vierde 
in oktober zij a,;in. Alh,oew.e·l 
de naam ei<genl dentenC:entt1tfm" 
hebben de d (!gin open- 
ges taan v ,:de, z-onder 
onde-cs-ohe' 'r~oms t . 
Heel wn~ !Ln de. 'lo-ri 8/! 
;iar(!n dan o.r dans·, 
teat.el.', k , e rs us seq a!tler- 
lei. Vprig set n de'l!de van 
de 1 113 STUC- gedomicil i,eei,d 
in Leuven en n' t-sr,udent. 'T STue ibeschouwt 
zichzelf dan ook als èen echte Leuvense 
kultul!ele vei,em.g1.ng. ,n ~er jaren zijn er 
onderhandelring stedelijke 
instanties om e wo'l!den en 
toe te tred·cn """"'"'''--~ e R-aad. Dat 1terzoek i!s ? en b li:j v~n 

ken, tot etl,gor1J0httg- 
cf bekend subswdi!esy.s- 
m zou '1 t ó % 1.1:an dë 
èh a,l karige ku1.burelo 

'lerenigiogcn bi . •, _, en dit ten koste 
van klcdner,e, minder h-~iélde1de Leuvense 
vette11iging.en. liat wacs niét de bed.oeling. 
't STUC heeft dan ookl'Jiormeel afstand gedaan 
van mogelijke stadsc-oelagen langs dl,e weg 
en erkennLng ligt dan ook dichterbij dan 
ODit. Door een erkenning a·ls Leuvense ver 
en~ging iullen de kontakl:en met stedelijke 

1~ 

diensten versoepeld ~o n kan er gedac~t 
wo'l!den aa~ samenwerkin Jln.lJ.eiding van 
~01:~ manifestaties. V atoren 
va'ti t STUC wordt de h ehouw- 

rvato'l!iwnza oed- 
k'kehj-k 

~•til:ek' '_t Sll'Ue 
•f de , eg -,naar 
en •be ten te 
wordt van •l!t- sei«een af 
e•rd o.p zateordagavond, voor 

ensen nog steeds ui~gaansdag bij 
!er maand zal een datfs_- of teater- 

. 1.ng te zie~ zijn en kan je gaan 
g__enci,_eten van twee films en een caf€-chan~aht 
or konoart, alrl,emaal tege.d anti-l<risisptij 
zen: .,voor het konkrete pregratml!/1 kan je 
al! t-~J d (meèr be,,.,aa lld, v · 
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1 1
' , uur te.- -ceeht OJl t STUC ze_ tf 'h 'V 

..... , Cl, 1$ ~ an -<,en_s ~,raa-lL 2 O, 3'000 ):. , 
0
,
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I 
2'36 n.'lij , l e ~1111, ooit de • e STUC- 
v:oe'<'-iSTUG k-rant -raad.pil! il' ' 
Pi •n~ , , '11:8 e :a .. ~sen ~11121ss.chii.en ao J 
'k [, · ·rantenw"n- e1, gratis om-mee-te-nemen iot .,_ ik 
1 , · "' • "" unna.11 a vast v:erklappen dat de zate--cdalt"affiohe 

1toor novembar er a 1s- ,.,01.,... , • 
6 Git .. ~ uitz,.,et : 

13 nov. eed, tilm v~n B. voh Strohe 
nov. : ca6~ chantant 

20 nov. : Ca;t People., film van J. 
27 nov, : Al6 hl d~ OO11.log,tone~l 

Na U, waarde kultuurminnaeor. 


