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,oJ\ w,e'l:d 1 

agenten. Binn 
tr e-n d,,r u lo,t e t e 
,Sies. De 1:eden 
in een telefoontje da 
gen had en waarin we'!: 
het stadhuis zou wo1:d 
gewone gang van de ge 
worden gestoord. De h . s 
bleven e c b.t e.r weg, zoda,t a,J.les kan 
beschouwd ,worden als ee.n ge.sl_a•sgèl·e 
doch nogal late aprilgrap. Re.t humor 
gevoel van Van Mellaert en Libèrt 
(SPE) reikt echte'!: nie'l: zove,1:: Van 
Mellaert tilde zwaa'l: äan het feit dat 
hij werd gefouilleerd, terwijl hij 
toch meende door te l<unne.n gaan a.ls 
een 11espek.tabel g e m e.e n t e ·, · · j 
had nog tegen 4e agent 
w·u.:t toc.h wle. lil, ' 
~eantwoo11d: '' Jaj 
1t..l4•,lfl.o' 1:, "!1 D,o or 
,was ooli:. d1e W,e 
t.e.:iven :v.e,11h tin, 
ti.e te cv.e.r h a 1e , 
111 a-aid-: o,oik d a,t w 'd•e , . , 
La,a k. t . 

Wib1 plakken 
He·t enige echt k o-n.r r o v e-r.s r-é Le a1ge·nda 
punt stond op ko,p: een s c re n g'e e 11·e· 
g1ement om het w.U.d p.lo.fl.ke.n te be 
straffen. Voor wié het nà.e:,c: "ecet:: 
eigenlijk mag je in Leu-ven geen ar 
fiches aanplakken op openbare of pri 
vé-gebouwen of op blindé!'muren, en 
ook niet op reklameborden. Van dat 
v,e-rbod is in de p r a.k t Lj k wein.ig te 
meTken: de a66iche.kultuu~ van Leuven 
is nogal goed verspreid en zo'n fra- 
ditie dat er zelfs een ' · - 
verhandel~ng over werd 
jaar geleden. Weinig o 
individuen stoonden z· 
aan het plakverbod: 
p•akt te worden is kl 
wor;'dt de z a a-k meesta: 
ge,sto,pt. Nu e de 
tei; s'temll);Îl 
1liOO·l:, w,aa, , 
ze 1f s•tT,111 
:\te 17 Q n t W·O,O• 
kei:, of d.e 
ko,ndd.gd1e 
kan ,word.e . , 
a,itiiepartij,en wer· 
ment sterk a,ange"o 
ïb-e.ck e (Agalev,) n oem 
au,toritai,r en rie p re s 
dat men eerst de oor 
plakken moet ondeczo 
nere groepen is de toeg , . 
dia eiig moeilijk. Bovendien ge.eft d.e 
zakenwer;eld het go&d& voorbeeld ddor 
ze1f enorme aanplakborde,n o-veral neer 
te zetten, w a.t; het s t-ad s b e e hd ook niet 
bepaald sieTC, De kleintjes verbieden 
teTwijl ~e groten de. hand boven het 
hoofd gehouden wordt gaat vo]},3;ect1s 
Agalev nien op. Vandezande l~U) vocht 
l\et Teglemenn meer aan op ju>tiidische 
gronden: vo Lg e ns hem lè-an een ver;int 
woordelijke u i s g ev e r enkel veita'lt·twoor 
delijk gesreld woeden voor ~e inl\oud, 
en nooit vc c.r de ve,ps,-p•ite.iding vca•n a.f 
fiiches, Mairij Ae,rcs ~S,P'El) b.ea,amdfe dit 
ar;gument en 9,u,g,ge1reeTd,e e e-n p;Jre•v,e,n, 
ti•,f v.oo:utel I d'at d·e s,ta•d b,e,t aianetal! 
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EEN STO:RM 
JIN EEN GLAS WATER 
p.I a-a 
w·ordi' e 
KUL t 

t 

8 
't i ng , w•a,a n•,a.n L 
c,ent:rum is. 'llob 
niet dat h.e f regl:(eme , 
en geloofde da~ het de 
11oor een heel aan,tal mi.sbr,uikten en 
uitwas sie n . Vansina v e r d e d Lg d.e zich 
door erop te wijzen dat een n4euw 
reglement later altijd nog kan aan 
gepast en verbeterd woTden. Oo1t ~s 
het kollege van plan dm in kontakt ~e 
treden met de KUL om het aantal o-pen 
bare aanplakplaatsen te verh.ogen. 
Toch werd het amendement van de SPE 
waarbij de strafbaarheid van drukke.r, 
organisator of verantwoordelijke uir 
geve-r werd geschrapt) door de meeT 
derheid weggestemd. Daarop wera het 
gan~e -reglement, meerderheid tegen 
minderheid, goedgekeurd. To'bback o~t 
hield z î c h, om, daarna te kunn e n ze,g>- 
gen dat hij StTafmaatre,g,ele,n init'oe:Y,!,m 
op proef on.de.Il. de. v·ó;J;m ya.11 &eJ! p1t,i.'k,k,&4- 
p!tto j e.k.t ge en go,e de p,o',l i.- ti e k v$ n.d t. 

E)'.agelij,ksS we11k 
o• rest ~•n de gemdentaraad 
'u i t mind,er oms•treden pu,ncen., uit d·e 
•afhandelin,g wan Lo p e.rrd.é dos·siers zo- 
al.s de r e-s c a u r a eI e van het Au,gusci~ 
pessenklooster, de eindafrekening va~ 
h.e t co n.e e r va t o r Lum , de r e s t au r a c i.e 
van de Orangerie in de Ktuidtuin en 
van het kasteel van Arenberg: Er w~r 
den een aantal leningen g c e.d g e.k è ue d 
voor de herstelling van Heiberg, v.er+ 
beteringen aan de Tweekleinwagen- 
straat en de aanleg van een parkeer- 
t e r r.e l n in het park D& 81ton. VU en 
SPE onthielden zich bij de stem·mï.n.g 
over een lening voor het ontmoettin.gsce,n 
tTum Ymeria te Wijgma11l, omdat de 
geplande zaal noch voor kultuur, noch 
v.oor sport voldoening zal geven v;ol 
gens hen. Op vraag van Geeraer~s tVU) 
antwoordde het kolle~e, dat hett de 
bedoeling is de nu gebruikte ro,er ~e 
,rlu·iten als Ymeria af is. H.et ko,lle,g,e 
zal! ook een BTK-p,rojekt i n d î erre n , dat 
l(an1:,.t e:n Ku.f..tuu.11. werd g.ed'c c.p t en d·at• 
als wer;kzaa•mh,ed,e,n zou hebben: eèn• on 
d'erzo.ek d·o,e1n ov,ei, ho e de j e·ugd be 
t,:okken ka•n• woi;d'en bq ,k•u,l·tu,reÏe "111~ni 
~e1st·a·t~e,s, een museum,gid•s sa,m,efii's-t,e'1t,e,ti 

en d>e, d'O'k u,m,,rn t at il e v a,n d-e 
bli~•~ee~ ka.t•l•gi~e•ea- 

llfä1kele 1tvi1g~n 
a45han!de!J:i,n,g v:a,n en,dca 
•n ,nog, de craditi v,,:a•.g 
~en e,,i, d,,e w c onn a · 
rt s (:VU) v,r a.ag e 

aan d.e s,poor"egov i 
s.e'l...e-llutkapel. De NMBS o,p 
bes 1.i s si a g e-n , en Ge era ,,ei::t s w,i l t..o·e- 
s tand en als bij de Wijgmaal~rug (waai; 
inspraakrondes weTden gehouden te~ 
wijl de stad hierin niet bevoegd is) 
vermijden. Hij sugge1:eerde dan ook 
a~t het duidelijk moet zijn of bat 
prin~ipe van de afschaffing nog ~el 
bediskussieerbaar d.s , zodat de mensë.n 
z.icll geen illusies maken. GeeTae1rt,s 
wil z•ker de mensen van de NMBS ~n, d~ 
inspraak b e t r e k k e.n , en tegelijk de 
plannen rond PuttebroekstTaat en Aai,~ 
schots.es•teenweg c e.r sprake b r e-n g ë.n , 
Massart deelde mee dat twee ins,pra•ak 
r o-rrd e s gepland worden in mei an jfqn,i, 
maar dat. het mo.eilijk zal zijn de NtM,B,S 
van bepaálde stagd,punt e,ii- 
g an . N.icole De?,bei:qu,e o~ 

11' !l,a,t ,m e1'l: ·cl e a !:l q•u e ., 
.çf taq n,og g g 
~\\1t 'V:s.•Q ~ t1n,ta 
;i!t en l,,ahgle u'r-e 
To k de Str - 

ak, , werd V ,boo.s 
,o,p De ecque, hi,j vond a ze s•;pra,k 
over dingen waar ze niets van wist. 
Doo'l: zijn uit.val kwamen we ec'hte.r te 
we.c.en <lat ook de ~anering van d.e 
~çraatj~sgang strop zit, want dat 
daarvoor 4 m-diepte nodig is van de 
Tuin Dewalque. Door Theo Cox, Van èfel 
laert (SPE) en Rodts werden ook nog 
vragen gesteld ten bate van de te~ 
vense werklozen, Uit Vansina's ~oud 
vernamen we, dat weldra de weTklozen 
vrijgesteld zullen worden van bepaalde 
taksen (zoals aflevering van bewijs 
va,n goed gedrag). Voor de Wer,klo2en 
werking Groot-Leuven was er slechte,r 
n,ieuws: zij hadden gevraagd of het 
niet mogelijk kon zijn dat de mensen 
di,e de ku:rsussen van hec doppe.r,,sate- 

r v:olgen, vermindering krij ·~ 
van de kin,de,Top•pa,s 
V·an•sina had v:a,n de, 
istT~t•e hierop een 
~d gekr~ten. Het ko 
e·ëh te11 wo,g gee,n be•s 

Vrouwen tegen verkrachtirfg 

2, 

Te-X' g,e'J. eg,en•h e id van d e•:ce •raad s 21i e·t i,ng 
l\ieldtgn d,e 11:Vrou,wen tege.n ve,rl<.rs;ch- . ,., 
t1ng een rouwstoet door de scad en 
ten korte mani'f:es,tatie in en ro,na' het 
st4dhuis. Zij wilden de aandacht van 
~~t publiek en vooral van de gemèente 
bes:t-uu-rders vestigen op de to,enenuinde 
k.waal van ver,ki:achtingen en bedreigin 
gen t.o,'11. het vluchthuis en zij vroe 
gen beteT_toe~icht van de poli.tie~ be 
t~:e verlichting op sommige gevaar 
liJke plaarsen en een per,maneu~te die 
een m~nselijke opvang van de slachtof, 
fe.r,s in de politiediensten verzeke'?"t 
Een petitie i~ die zin, met ong.evear' 
600 handtekeningen .,.erd V'Oor de aan. 
van,g van de zitting ovarhand,:iJgd aan 
die 'wa•asrnemende burgemees eer en dez.e 
proli~·e'matiek we11d tijdens het vita.ge 
-uqittJe ter sprak•& g,ebi;aeh~ doi>T me 
De!b·.ec:q,ue ~kg,)• Vanu,tti 1111.t lielei.ci 
ller_d .. en geen konkre;te maàtn;eljelJan ~ 
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Ó.u be- 



(ve.Jtvolg Vdlt p. n 
de nieuwe aanwe,rvin.gs- en bevorde 
ringsvoorwaarde'!\ vc o s het biblliio- 
'theekperso gei; zijn dan de 
eisen gest et 4esbetreitieBd 
~o,n~~,kiJJli,jk t de pr.o.motÎ!e- 
lta-11-sen af ,oo,r te ho' :e: 
norme,n i 11i 
z an.d e (V-U -all. 
gelii~ende aa 
politieke . g~,n, maa . 
lege en de J11eër:.c!!!-·t'b,eid zijn, z-o-aka 
bekend, v o o r s t a'nd e-r van bekwaamhe:i,.ds 
proeven. Schepen Massart zegt d11,t 1.0- 
veel mogelijk gestreefd werd naar 
êinvormigheia •.a.v. het overige 
stadsper'Soneel. 

g ·e 
' e ee'Q. 

a 
'li' 

dàt a 
kor r e k.e . worden, nu 
tot deze onv geva.a.A.U.j~e 
aktie ove,rgin.g_ z·onder enig·e sameti_ 
spraak met de ~olitie. Van Itterbee~ 
(VU), die to·ev,allig ter plaatse w-as 
als automobiJi~t, kon slechts op het 
nippertje eèn. orig1·vai v o c r k omem, en 
mo.esl; d•it Ree"t!. de schepen bij treden. 

Is er da eer ~ets pasitiefs 
te melêl 
Toch. De s'te,élelijk,e musea kregen ê'e,n 
portret eade-a.1:1, gesc,hilderd in 18,45 
door een Leuvens k.uns t e n a a r , ene Jean. 
van der Hu.Ls.a , also.ok ee·n aantal be.e 
ken en geschriften.. Om onze geschen 
ken te bezichEi en zullen we wel eerst 
een tic· en. Op de terra.s- 
ae n va· Craenendonck 
w era e ep laatst: w.aa110ve r 
bet N• en De Reyc:k 
t.ev_z;,e nu nog Lu.i 
bij ge ,t.oc'h t te , 
komen onze kinBjés 
genieten e terras·set1, De 
stad ver loos eèn perceel 
grond aan · j ks est.raat in Ke·s- 
s e 1-Lo voor leg van een wasndel- 
pad. Buysse . beweert: dat het. ,pàa 
nergens loopt en dat het eigenlijk 
tra&ê i,n het: BPA voorzien 30 meter 
ve11dez r · e r d e n een aantal 
St1ta•a,t z,,,igd. Voor he.t be- 
1t,uch t.•e, w.e.i,d Albert Dej qiaglî!<- 
s tTaa t d,. Verlinden ,-f:Vi>.) 
w-ildre >re,rt:' !Ï.n War,•an 
b e r c D' d a.n v,olgens 
weer A gbe-Warande . 
ten zi a-r b ë e k vroeg zich af 
welk bezwa'à1" men dan e o c h t e.g e n het: 
woordje t,,tJz.a,ac;C k-an h eb b e.n (en het 
Dijlepaard begrij~t niet: waarom de 
benaming Ko11:.te,np_a.d mordicus moet ve·r 
d\./~jnen). lief rooi-plan Aarschotse 
steenweg "e,ra op ·aandringe'n van de 
01),P, • • · o'mmi s si, e 
B,r word,en i 
11'e d i,t 
op ll!'.u 
de g igo,'Q' 
zwar e La 
geninge, uw 
Sprockeel de 
zich 'tegen e SP.oorwegov·erb 
blijft verz·et.tren. Komt er u• e ~ 
lijk schot in d~ valorisatie van het 
Hi.c•hott:epar'k? R.et omhakken en verwij 
deren van aoire ~omen is aanbestied 
volgens se .ciaux (PVV) en !',r 
~a1 een~- idsc:ircuit a 
vra-a,gd wó het in ord-e 
van het p lttarbeek, ~ 
her voor n Ai't. park, 
wi_jzen no eMaádij,k'e n, 
wegens be ort·en s ~ä,an 
gebouw in l\e, • Bohets (CV 
spreekbuis va•n de h.andelaars-n . . 
caf6--uitbac.ers van de Oude ~rark:t, d ä e. 
ziel\ beklagen. o v e r eteads toenemende 
lawaaihindeT en aie vrezen dat de veT 
brede stoepen volle~ig door cafl-ner 
raeaen zullen ingenomen worden. Ook 

vero,ntru,s,te o.ud . chten hun toe- 
11luch1t· bij, Ïl'o1 s het toenemen4 
c af I! •101e z o,e<k. v, v,0,0 i; en na e-n 
z,eJl f s n i, j d,e•,n,s ,en , S,p ,r o c l<i•efe Ïl,s, 
·beiJ.ooft <(,zo m 'en,tia,f) .o',p- 
t r e den v~n de p . toe,:dch-t o,p 
de nalev!l.ng v.a,n e,me,nten. De 
eers~e fase van aa werken (tot aan &e 
Kr ak en s t r a au ) moe•t beëindigd zijn vc o e 
het jaarlijks v e r Lo f van de bou.wsektor:. 
Schepen Massart me1J.a1 nog, op vTaag 
van Dellbecque, d-at ge a•anwervin,g van 
10· millileuwerkers v;oJig,ens het 'dekTeet 
I:.e,n,ss•ens ~DA:0) iding is en 

m,éli ter vin d•e g;e;- 
e,rap1'd z11,J: wor,d11n. 

, ~ S1P E~' ra, en a,an O!m 

r 

Brugberg 

toch goed ui: t te !<;ijken, wa1tt volgens 
'h a.a r inlichting-en, mcret dit Derde Ar 
beidscircuit v:8.ó-r •einde mei aange- 
:v,raa>gd worde,n. 0 

JEUGDWELZIJN·SBELEID 'TE ~ ,. 

LEUVEN? 
Op d'e ne vergadering 
(~e•j ) van het: 
~ e'u1gd, a n., h,e e·f t 
09z• n Je~gd, Llpn 
".Pi.ere , . vo,pr de lt'o,- 
mende jaren • J;Jnfuele zàlke,n 
willen we aans ip•en, wij c:iberen H•t 
vers lag. 11 VooA de, /toJ71e;11ci.e ja.M..-n .U.g;t 
het .<'.11 de bedodürg vo on: een 6/tµ.ft a6 
.te. 6tappe.n v·a.11 he.:t '.t1tadit.l.onele. 
jeu9dbele..ld'. Vit. zat omgebogen wo1Lde11 
1iaa11, e.e11 je.ugdwcl.z.ljn6be.te..U, d.w.z. 
da:t: alle. a.i.peft.te.11 van lie..t ge.mee.n.te.- 
be.le.ld vrrnu.U nd.v!.Lie.rtd et.lj khûd 
~~uen WOAd n. Va.nuit d,i..t pe.Jt.- 
{/1/9 elt.ti e 6 z. e., ge Mg,a. n.l..l e. Md e 
al'4 d:e n.i,e. e,e:1Lde j/.ug,d meelt 
b,i, j /1:.e.t be. 11 6 e,t11,o l~k e..11 a:l'.61 
voon.he.e.n. -<. t . • e.ven-.6 ee:n 6.tuk. 
men.to.lUe..lt~·w.l.jz.i.ging bt , eeit dege. 
V"jk ove.it!e.g me.,t de. be..t11..oli.ltene.11 11.a.n 
i.lech;t.6 g v.ea..t-i..4 e,e.,'td wo1Lde.n .l.nd.le.n 
ooit lte.t ve.1L.6.t1te.kken va.n .l11601t.ma..t.le.. 
v.te.klte.loo1; vu.f.oop.t. l{ieA .tig;t ooft een 
.taak va.n de je.ugd-kon.su.f.e.11:t.11 Verder 
had da schepen het nog over het Kol 
veniershof, de bes1>aringen in d~ niet- 
verplichte u· het: opzetten van 
•ep centYal« ienst, het Jeugd- 
~ i e.n,ster,ke e . . 

llc, huidig,e t'oes t,and ·zal aen j 11ui;9wel 
zij nsbeleid voe:i, .. e'Il niet gemakkebjke-r 
maken : dè bezuiniging,s1,>oede van het 
schepenkollege heeft ook de jeugd 
verenigingen getroffen en dit voor 
meer dan 2 miljoen •er jaar aan sub 
sidies. We bedoelen dan het nieuwe 
be.toelag.lngi.1t.e.gleme.11~ vooA ve1t.e.n.lg.lng.s 
loltale..n, dat zonder inspraak van de 
j,eugd werd go!!dgelsecu1:d. Enkel jeugd 
ve1:eni,ging,;n dfe eig,ei:t11ar ,zijn van 
da grond en v,;•n liet· gebouw komen ho.g 
in aan.me,rk~,ng V'è,p11 ee·,n toelage d.at 
moe,t cliene,n v,ó'o,r il~ a,a,,nRoop va,n he.t 

gebouw of voor een ee:i,ste inrichting. 
In de beg:i,ouing voo:i, 1983 staat ee~ 
b,ed,ag i!lgesclJneven v,an 8.S6. 925 fr, i 
in 1 9·8 j b:edro,eg de voo•rziene toelage 
2 , 18,3 • 9 5 4 fir. en i'n J, ~ 8 2 : 2 , 0 0 5 • !>4 
':fr •. Vo,öiz <j,e aa,n1'e%' 1tn !Ï!nric>l1ting 
cv,a,n s p•ee ~,p 1e1nen "'-"lïiii ,e.en b-e>d rag 
1roorzil!,n va,n I' 50 .,0'(:J.0 dlr. , da,a>r waar 
dit bedrag voorhJièe,n I.S.OQ.00.0 f!r. 
bedro,eg. En dit te,rwiJi,1 geen e,n-k,e\ 
speelplein beschik,r: over het all.le•r 
noodzakelijkstee satri<t:air. Op een vle'kke 
loze doorstroming v~n LnfoTmatie moet 
de je,ugd ook al nie.c meer rekenen. 
Het Jeugddiensterke dat <laar o.a. voor 
diend,e, is dit jaa,r no.g :niet: verse-he 
nen. er doen zelfs g,erucb,ten de ronde 
dàt be.t k'ampv,ervoe,r we.el! duurder en 
du<& 011 be t a,a l b'!la r zal w·orden. 
Qe vra•ag i11 dan : ,wg1:. "'!"r s,tt !lat onz è 
s c hepen on d er een J"êC1,,9;é!w,e,:ft.'z):. j'nl> b e.t, e:.2-,d ? 
Een bijl<omende handfkap v,oor een de 
gelijk jeugdwelzijr,,sbe:L.eid is een o,n, 
volledig 17-ko;ppi:g_ bu,r,eau ,(e1: zián 
20 leden voorzien~, waarvan maar de 
helft regelmatig aa·nwe,d.g is. Dit1 
bu.1:eau heeft: nog geen ·degelijk advies 
aan het Jeugdparlement kunnen voorleg~ 
gen. liet blijf11 bij zeveren over sta 
l!uten,.,ijzigingen, de ve;rliez.en van 
Heiibei;g, e11 natuu-rlijk d·e 1;:tu.die1Le..ll; 
na.a,i; $enna:s die ,t~r.i,g jaai; niet is 
kunnen d'oo,rgiuan. B:è.lll'n,g,riJj,ke thema's 
z51als het t>oekomst,:Lg.e j,o.n,g,e,r,ene>enM.,q,m 
en de uitb.ouw vam de ;j•éugddienst i,n 
~el! Kolveniershof, ~e cen.tra1e uit 
leendienst, hoed• niet-Reorganiseerde 
jeugd bereiken, een degelijke infra 
strukt:uur voor de spee\pleinverking, 
het: Jeugddienscecke, enz.,. blijven 
liggen. De toekomst zal moeten uit 
wijzen hoe onze sc~epen met minder 
middelen een j eugdwe-l.zijnsbeleid in 
Leuven z.al uitbouwen. Wij !\ouden 
.lulllie in all•e geval op de hoogte. 

0 

l j 

Vo·n,d e.1LdOJ9 S m e.l oitg a.tt,û. e;,ud.a La.ng 211.a.m 
Vv..kev.. e.en a,ft.t.le ~Gn,d ~e 6ietavooA 
z.le.n.lnge.n 4dn 8l11.a.~putb1Lug. Het 6ie..ta~ 
~a.d .ln de V.le..sti,e4.tJt.aat (komende.. va.n 
he.;i: 1;:ta.t.lon) .s:topt ope.eni. aan de b1Lug. 
ALi, 6.le.tu11. gua.a.k je Il.tem .tui,1;e.n he.t 
ve.1Lkee1L ~n het voe..tpa.d. Ve. 6.le.t4eA 

da.11 -<.e!t1, v eA&e.lti ng,a.Jt h e..t v e. 
lt-R~my,ple..lJt m.oe..t a.fAla.4n ü ve.11. 
:t ha.l~ bll.ek,·e.r1de.. .t-;o ue'.n u,l.t .te 

. o,m ·u,c.li J.,n d,e.. a,n,e\t~e; a:u.to4'1'!11.oom 
e 10.e11e.,m. 
te ~in•u,i (d,d,, ('9 o-lU,. 19,t'IZ 
en 1 ~ en l ? ua.ort) e 
~e ,B~auwpu~b1tug /wa.me..n va.nuit 
-<:e/it;,<.ng . Leuven ( V..le'.6 ti, u t-Aa.a.t l 

3 voe1L.tU,<.ge.~ voo11.é.lj; h.le.11.va.n 
~Aen e.11. ~06 6,<.e..t4e,u (23,4 %). Va.n 
ä~e. .s~6 6-<.e.t6~1Li. zijn elt 409 a6ge4la. 
Mchi:Mtg Ve. 8 e.ck.u-lMm,yplU.n 
Va,t be.<teta,n.t dat 8~ % va.n de.· voo11.bij 

nde. 6.let1>~Jl.6 z~eh ,ln he..t J;n~lle. 
M,A mo e.t .cinwev•e..n 
e 60:to z.i.e..t · · • .t, 

. ~,te.tt.l,ig) V(!,lt' !a, ,<..!~/ie 
,t,,_e;,'!. a.an ä,e. ·o d«-<.e. 
eiïtkete. minut_i- il.e gli.olt 

h.o.11.i:l1hand.Lg e.e.n e. , de po:&.l. 
a·k.t.le. · · i.t a.a.n de. 

I 1, • 
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ABVV EN ACV METEN HUN AANHANG 
hèt ACV-bestuur bevestigd wordt. In 
b•drijven waar er teveel kand~daten 
zijn, wordt er nagegaan hoe di~wi~ls 
men naar de vergatleringen is geiaan 
.en ook de aa-nwezigheid op d'e betoging 
heeft in sommige gevallen meegespeeld. 

VP : ln he.t leuveMe ,U, u. geen wei- 
g uing va.n e~n ka,ndida.a..t zoa.l'.<1 Ja.J! 
Ca.p .l,n Bo el ? 
TH : Niet dat ik weet. 

VF.! : 1-/eb;t U een idee va.ii he.t a.a.n:t.a..e. 
nieuwe 12,a.,n:d.lda..t.e.n e.n ho e.v e.el m<Yn<1 en 
eJt a.6ge.va.llen zijn <1-<.nd<1 1979? 

TR: Ik heb daar geen enkel zicht op. 
Wel is het zo d-at er in de meeste 
bedrijven"een militant:enkern is die 
vast blijft, de z o.g e.na ä md e ha.Ade ku"n. 
Deze mensen spreken nieuwe mensen aan 
voor de verkiezingen indien er m·ensen 
wegg•vallen zijn. 

VP : Men ltooA.t ook wel vetdia.len ovu 
het opbod van ABVV en. ACV om <1.tem,ne11 
.te winnen. Wo1td.t da.a.l"c e.e.n a.klw.011.d 
ov.e.11. ge•.ilo.ten om a.ch..tu.a.6 de <1a.men 
t<>e.11. k.ln g ni e.t 111-0 e..U.i j k .ce m.a. ken ? 

TH : Deze keer is er geen akkoord, 
maar ik geloof niet dat dit een be 
zwaar is. Van de zijde van het ABVV 
probeert men natuurlijk te benadruk 
ken dat het ACV mede verantwoordelijk 
is voor het nationale inleveringsbe 
leid. Op het vlak van de bedrijfsprq 
gramma's zijn er meestal gemn funda 
mentele verschillen. De clektorale 
kampanje is i~ de meeste bedrijven 
zeer bescheiden en we hebben ook steerls 
afgeraden om persoonlijke kampanjes 
te voeren. 

VP : lloe. e.va.lu.e.e.A.t he..t ACV de -<.ll<lp-'t.a.1tk 
v.la. OR e.n K VG ? Ve. 1r.u.u.t.ta..te.i~ van de. 
onde.11.zoe.lten z.ljn n.le..t zo <1c.h.l:ttue11d. 
TH : Ik vind dat men vooral het posi 
tieve moet benadrukken en de kansen 
die men via OR krijgt zoveel mogelijk 
mo e t benut ten . We he p b e.n bv . in re n.1 - 
mo go•de ervaringen met het doorgeven 
van informatie. uit de o• amn het per 
soneel, Oe financi~le inforcatie over 
inlevering, .. wordt duidelijk uitge 
legd in een krantje van de oilitan 
tenkern. De hervorming van het sta 
tuut van de revisor is voor ons ook 
heel belangrijk. Het vraagt van de 
arbeiders heel wat vorming en tijd 
om de financi~le informatie te ver 
staan, Wat betreft de KVG's leggen ve 
veel nadruk op het vo~rkomingsbeleiá, 
zodat de werknemers hun zeg kunnen 
doen over veiligheid als er nieu~e 
machines besteld worden. 

Interview met Bourgignon (ABVV) 

OP : wa..t z.ljn de hoa6dL.ljnen van 
juUie p11.og4amma 1 
B a We scellen een wu.k.t,ljdve,'t.ko1r..t.i.11g 
voor, namelijk de 31-urenweek, mee 
behoud van loon. Dit moet bekostigd 
worden door een rendementsverhoging. 
Door deze werktijdverkorting kan het 
besch1kbare werk herverdeeld worden. 
Ee,n ander be,langr ijk p un t is het he.11. 
<1.t·e.C van de. k·oopl,11.a.c.h:t door hec op 
nieuw invoeren van de loonindexering. 
Ook moeten wij resoluut de afbraak 
van de <1ocJa.Le. zeke•heid stoppen : 
g ed'a a n met: 6,e vermindering van de kin 
derbijslag, de vermindering van het 
vakantiegeld. Wij ~ensen de verworven 
heden van jaren arbeidersstrijd niet 
verloren te laten gaan. Met haar. vol 
machtsbeslulten zer do regering ons 
öuitenspel. Dat dulden we niet : we 
eisen opnieuw v4ijhud van onde4han 
de.Le.n om è~o•s af te sluiten. Verder 
vraaen we een serieuze kontrole op 
he•t invo•eren van 11.irei.twe ,tec.h~o.tog.teen 
en de sociale gevolgen ervan. In dit 
verband wensen we een raamakKoord 
m-et het patronaat. 

v,p. : ea.t kl:bnk.t we..e. moo.f,, maalt. me,:t 
welke. a.kt.levo11.men iia.t1,rt jullie. vo e« 
de. dag komen a.t" due. e..ûen 9e.1te"!le.ud 

wo4den? 
B : Er wordt ~esproken van een alge 
mene staking voor ~en dag. Ik betwij 
fel evenwel h·e•t nut van zu.lke staking. 
In zwakke bedrijven speelt zulke sta 
king ~.i. in de kaart van de patroon 
die zijn overtollige s~ocks ziet af 
s,1 an ken, H.e,t a-k tie v o-e ren mo-e t k ome.n 
vanuit de sterke bed2ijven. 

(;)p : He.bben ju.Clie oo~ ~peci6ieke 
pli.ogll.a.mmapun.ten p en: Ceuve.n<1 bed11.ij f, ? 

B : EÎ:genkij k niet. Binnen g.r o t.e on 
derne.mingen trachten we ons eigen 
programma te verwezenlijken via de 
CAO's. 

VP : Hoe z)d: he.t me.,t de. v,udeting 
jong-oud, m4n-v11.ouw op de inged.le.nde. 
Lij <1te,n ? 

B : In ongeveer 70 ondernemingen zijrt 
lijsten ingediend met ongevee~ een 
900 kandidaten. Er stonden wel opval 
lend weinig jongeren op de lijsten. 

V~: Be.tekent di.t dat de. jongeA&n 
/1un 11e1u opha..te.n v o o« de vakbottd ? 

B : Reen, ik denk hat niec. Het is 
gewoon een gevolg van hoc feiL dat 
er zo we.i.11.i.g jongr/.JLe.11 aa.,i '.t we.Ali. 
v:.j11. En d a r zou nog veel e r g e r z i j n 
zonder de wet op stagiairs. In de 
grot~ fabriek~n zoals Artois, Bosch, 
Duracajl, Sy~vania, de Suikerfabriek 
staan er bij ons toch jongerun op da 
lijsten. Wat de situatie van de vrouw 
betreft : die is afhankelijk van be 
drijf t o r bedrijf. In bedrijven "'aar 
vrouwan een b,langrijk deel van het 
pe~soneelsbestand uitm•ken, zijn deze 
ook goed vertegenwoordigd op de 1ijs 
te~. Bij Philips bvb. zijn de vrouwen 
goed voor de helft van de plaatsen. 
Ook bij Bosch, Sy Lv a nLa , Du r a e e l L, .. 
is er een sterke vrouwelijke aanwezig 
be.id op de lijsten. 

VP: Een OR, l<1 da..t ge.e.n doekje voo 
·/te.t bto~de.n ? (~Md.t lnoptr,a.ah, med'eBe.- 
h e.e»: z.e.:e6behe.e.11., .. hle.11. n.i.e:t m11oi 
.üigepah..t ? En ,va.t /.'.a.,n je. ze.gge.;i van 
de KVG' <1 ? 
'B : Informatie op 0fiekaal, financieel, 
,ekonomiscll .. v La k wordt binnen d.e OR 
o~ bctreurenswa~rdigc manier gegeven : 
ze is mee opzet onvolledig ! En op 
dit gebied zijn de Leuvense bedrijven 
z eh e« 11.i.J.t de g.oe.de u Lt.z o n.d e r Ln g e n , 
Ik geef wel e o e ·dat c n z.e ,afgevaardig 
den soms niet aan de bak komen omdat 
ze onvoldoende gevormd zijn. Daar moet 
wat aan gedaan worden. Ook hopev we 
op c e n u•itbi,·eidin,g van de wet OP de 
ibcdt:ijfsrevisorern : de ~evisore.n mogen 
niet in dienst staan van de patroon. 

6 

In het verPeden za j n er weinig ·~lachten 
geweest betreffende de OR bij d~ ar 
beidsrechtbank. Wat helemaal no) niet 
be t e.k e n t dat de PR n a a r behoren fun- 
k t ioneer t. \i',!!t d.e KV'G' s ö.et1:-eft : in 
dertijd waren er nogal klachten over 
de houding van bepaalde bedrijfsdok 
ters, maar dat is nu geregeld. Op dit 
gebied richten we ons nu vooral naar 
~ngevalle~preventie. 

VP : Wa..t .ü Ste..t be.tang va.n deze '60- 
c.ia.te. ve1r.h.i.e.z.lngen? 
B : De a11beitlers moeten beseffen d-a t 
een stem voor het ABVV, een stem is 
tegen de regering, tegen het patro 
naat. De eerste uitslagen waarover 
we beschikken tonen nog geen duide 
lijke trend. Uit ervaring weet ik 
dat de ui~slag fel boinvloed wordt 
door de syndikale werking binnen het 
bear-ii gedurende de voorbije vier 
j a a r . Het upLreden en de houding V'lln 
d~ hu•fddcl~gee heeft een serieuze 
.c~lotd Dp het kiesgedrag. 

,>r · ,-:-.!. .. ', je je.:.e.i.6 au nie..t .te.gen 1 
P;..aa.tH.Li..jh d.i.e.110,tbetQon .e,i"jk.t be,.f.ang 
J-L.(.j k u da.n d è na,t.lona.,ee 4.ta.nct1,un't:en 
i,;acum..:e ju../!.I ie :toc.lt voo-a.1. u.ltpa.k/1.e.n 
.i.n. 1.rn.1 pr.o g1r.amma. . 
B : Het i$ nu eenmaal een feit dat 
pl1acselljka figuren een grote impakt 
h eb b n. :-lacionale s ë n n d p u c t e n k.omen 
icd• 1,,_.,é pas op de tweede plaats. 
Bout1,~y• (ACV) speelt hierop in als 
hiJ zegt : "la.a.t het ABVV ma.all. age1t.e.n 
cp 11a.Uá11a.a.t vlak. Onze. bekomme.11.1'1-<.<I 
gaat uco11.at uit rtaa.11. de <1ocla.le ai~u 
a.Uc b.i.111:en de bed11.ijve.n zeL6." 
:'ï' : Hoe. Ü riw .J-cela.t.i.e. to,!: /1e;/:; ACV ? 

B : Werkelijke samanwerking met het 
ACV, de vorming van êên vakbond is 
meèr dan ooit gewenst. Kochtans zijn 
er, bvb. bij ons in Leuven, geen sys 
tematische kontakten, al kan je even 
min spreken van een konfliktsituatie. 
De belangrijkste struikelblok lijkt me 
mij het feit dat het ACV me t, ha n d e n 
en voeten gebonde~ blijft aan de 
Kriscelijke Zuil. Waaruit dan weer 
blijkt hoe belangrljk de invloed is 
van het Kapitaal dat alle belang heeft 
bij deze situatie. Van de huidige re 
gering mogên we trouwens ook zeggen 
dat ze in het zadel wo~dt gefiouden 
door het Kapitaal. 

VP: Nog ctv&n de. beta.ngn.ijk<1.te a.a.11- 
da.c.h:C.1pun.te11 vooJL de toehom<1.t, 
B : Het meest dringend aan een oplos 
sing coe zijn : het probleem van de 
jeugdwerkloosheid, daarrond is een 
serieuze studie nodig. Belangrijk 
is ook een doeltreffende kbnfrole op 
da invoering van nieuwe techno!logieën. 

0 
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V. SCORPIO 
1 
V.lll•g,91e.. daig,g e: élrarg • e:e. d,a,g·, e.:'e.-11 ~tra ertri'b•e~ ;te: go e.~è. drarg. Vag 

da.,g Kla:o.li, d.o.g .Si.,e.n, , ,hé, wa.aJto,m kijk j,e. z,ualtt i ,va,gge., do.g .• • • ' 
Zonda.g, uu r middags. Op ra,diio Seorp,io b e.gi nt 
m a , Twee j aa,1; ~en an,k1n!e m,aan1dien) lh1enge11 !tuk en, Ros,!;!m,arie, 
Po 1 g'i'\ W ii es el'~e- z ortd agmîi_d dà"g het iji mdfe ,1, p r·o~g.,,1' a1rnm14 ,, 
e,n, ,.,,0;e:,Ji ik:i,n,d,e,tre,n, 

Een eigen stem 

Áll!e,s èego.rt in ja-nu-ari l1981 toe,), Lu,k 
en ~osJ,ema,ri.e l\et i:d•ee opv p 
~ad,i,o S•e,ot:p · ,n.dle rp e 
ma·ké!sn. ·Run was' 
te b.,r,e-n,gen o er in n- 
se gebe-urde v oor, me•t en tegen 
kinderen. Het 1Hnd~rprogra'ltlma moest 
de k:i-n.d e.ren e . · , . . Kin- 

er,d d e n 
a n.e z.e 
u'k k.a al Le-r r- 

lei toe-stande waar- 
o:ver ba1bbe1.e-)'t ij dens 
dat KinderprograÖUD.a ? J)e keuz.e van de 
onde't':werpen d'rin,gt zich nogal dikwijls 
va ~p. e ABveI- 

~ s c: ! e•g, voe- 
e ~r ,· ··ro o.r ee n 
e in . de kin- 

de.ren niet lat.en vertel:J.an hoe ze 
daarto-e gekomen_ z,ij11. en waf ze alle- 
maal gedaa,n or da-t s-e h o c Lt j a ? 
Ret zj;jn ,,8 ,sverkiezing,e,n. 

e ki, ve 11k~ e,zJm,ge:n 
m'et i ;l e.n en- kidde 1:- 
ima• · inde~ln uit de 

, buurt _ je opgericht ? 
L _, e h.un klubje vo o r s t é'Lk an. Een 
of andere aktie van kinder het 
LecUven-s•e, fee· (~ess·els ten, 
L,J.liiiète,r van 1' , •• ) , di ie 
a,'"' 1M,nderen m 1én (d11,oîm' nt- 
s,c'h.-eiding van ,Ûd'ers;.. ciie 
ond·e•rwerpen k, - e'(e.n aan __ .. J.ng 
zij'.n voor een · e r p r o g r e mma , 

1Mrbe.n, 
da.g,g-e., 

. . . . : 

0 

OR pad 
Hloe s tee,k·t zo'n 'B".o:gram.ma ,nu in mek,M-r 
tiie'es fa,1 ,g,a,an ,I.,u•î of ~os emarie ! Wies 
oT 'P•oJ. (ze wisselen mekaar af1 ,. de 
m~kers van het programma, tijdens de 
week al o,p p ad met hun bandopaeme,r 
o.m die kind•eren te inte11view.en bvb. 
b·ij de verkiezin,g. van Fo,ns,ke op de 
Kesselse feesten, ol op de vrijdsg 
m~:i:;;kt waar ze z;e•lf.~e,111,a•a•kte k,a•n•tj,es 
of speelgoed pro,b>e,ren aii'll d,é ma't;1 tee 
b,ren,gen. Eén uu-r voor he~ p,,lfo,gramm~ 
komen deze kinderen dan 1n de stud10 
om~samen met Ro&emarie of Wi~s het 
pr"Og(l;a·mma voor -t.e b?rai~en : wat wen 
,j.'én z-e to zeg;.·?_n, wi_e _ w1.l! ":'.!Ie zeg.gen, 
w,1e t~,e. ,tl li,a 'f:,e,fi ~ l!,1 li en, ze ~ 171!·4.lle:!'', •• , 

~pda,gmiddag ~ één uur 

• 'Vagge, dagge, dag •.. '. He~ Kinder- 
p r o.g r a mm a begint. Luk d'raaft van ~e, 
te'chn-iek11wiQ>t·e naa-11 de '11ra~•~s-tu<h? 
w•ata,r d·e k:Ln'cl'e,reri acl~ter de ll\l!kro z::i,t 
tre,n. Eer s il e en s-t u,ka· e b'an d !Jle t e en 
inaerview v11n a~ kLnder~n die op de 
vrij dag'mark r. e.e n ze if gemaak,te krant 
en speelgoed ~erkochten ten b~te van 
een schooltje in Nicaragus. Hiermee 
w~idt nee star~sein gegeven voor h~t 

" met: d'e ksimd 1e.re,n i::µ 'de s.tud i o gesDre.. , ., 
, wauilL '.êi4g,t ,Ni,a:alîi~gu.<1. ? wa.~ e'tein,,,ure . 
mèJn:i. e,n da.atli. ? wat ,i,1, e·11. &aittrt g,~~ew11,~ 7, 

• • 1'. Luk kij,kst b e e er g d naa-r z i j n 
i~~l;ge want hall ~ag ook •eer nie~ te 
lang uitlopen. Dan vo~gt er een ~1t 
of een kinderlied. Weer e en •t';1kJe 
imu;rvi:e11. Daacrna sp,roken dte kinderen 
o~er alles wat z~ in de klls ~emaak8 
lVe b)b en V-0 o,r ,fi u·n, .;v,e ,r k Q 01p1a,k t ~ e , 'il,O ~ -z e 
gele.zen of ,g·eflroor'd l\e1b·bcn over N1ca,ra 
gua, of ze he.t plezant vond•n.- som 
migen vonden het wel een beetJe te 
veel van het goeie zo Z dagen lang 
niKs anders do8!\ dan spullen maken 

1 
1 - 1 

vo,o'f -dte ma,:i,1~td1a,g - en•:i; ••• !En 
de minuten vo.oe b i ] tot 1_3 u. 
tijd voor het /Clnde4jou.11:na.a.t '.t·e 
Leuv,en ging za,pa-6 ee,n /U.iidu.t:ete6oon 
van -6:ta.11..t. wa.a:Ji. de kbidvnrn a.t ltun 
v.1t.a.au1. 06 'pll.Qbl.emen aan kw.ljt k1Hrne11 ; 
, •• '. Het iKînd,e11j,ourn.aai brengt 
n.i::·eu11s .dàt d•ë ki,n·d-eren il>a'nbelaog•t, 
d•a t l\,en in;t;e t es s eer c. &o·n'd ,tw int i,g 
voor twee volgt het Kinde1t,agenda. met 
alles wat er tijdens de volgende week 
te doen is in het Leuvense. Voor kin 
deren, uiter~ard. En om af te sluiten 
á,.s· ,e17 nog, de ~kn,de11.vuüd. De bedoeling 
hiervan is kirider.en d·e Ra,ns •te biede.'tJ 
'h4n g r i e-ve11 t eg'e n vo 1 wa s,s_e,n en. te 
uiten. Dat gaat van niet naar een 
Îuifje moge~ tot ouders die gewoonwej 
n·egeren 11at:s bun kinderen .zeggen. 
M.eestal ko_m'é!! de g,riev.en; van kinderen 
die in de studio aanwezig ziin, Tcle 
foni,s,ch kwn,nen kindere'Th èla-n· o,o)< hu·n 
o,n,gen'o,e•gen' ove,; e,e,n of &Ii.de•re :vol,was 
S'enstreek b,~'kenqmaken, mea.ic de ate<a's,t?.e•n 
komen er niet toe, die stap is blijk 
baar voor :velen ce groot. Luk en 
Rosemarie 111'.oberen dan de diskussie 
o,pen te trekken naar de aild11re kin 
deren toe, ~ie. in de studio aanwezig 

? ziijn. Z,o va:n : 11 gebeu.Jtit h,e::t. o·ofä wel 
ee:nJ da.'.t ):u~1.lie n-le;t 11a.îi.ll< ee.n ó'r;.-lH e 
lirog·en ? en wa.-t. .doen ju,U.:te dan ? 
neem Je da.-t 06 11.eageu je d·aa1ttegen ?" 
Het einde van het programma nadert. 
D• kinderen doen nog de groetjes over 
a-a11 vriendjes e-n vriendinnetjes en 

, .. : 

Indrukken 
H,e t i s .ll!,ofe i ll: J, \i; de w a..a1r,d,e v,a,n 
,p 1:10,gr a•mlllá t'e b e,0011-d e,1 e:n, wa,nn 
e-r s:l.ectllls een p,a,a·r 2,e'l\.0011d ( 
zien) heeft (we wareg zelf cw 
aanwezig in de studio). Onze 
is dat wanneer de kinderen he n 
ov · at ze - - gefnaal<t 
he progr g de e 
te : ,d,e w,or. 
se -viJ.ott ze 
hu voelen ' y. icatagua~ 
akt ere keren 1<.J.in'k,en de 
vragen te voorbereid, al~of het ini,ei,- 
view · elegde t-aak is (bv 
intë,r n twee . · _ee11·tet' • 
Oe ,p11 's i,,a, k'.Îind,e, 

,o V e I' • V f te • Ve 17 I! <! iL 
ken o asse interes 
dan d ar de ki-nel.eren volwas•s,!!nen 
intervie.~en. De vraa~ of er veel k1n 
deren naar het programm~ luiste.ren 
is moeilijk te be11n 'n. Naa;r de 
telefoontjes te oo•r · 
le,idi'.n,g, w'an e·é,n ls'wi, ,s- 
teren toah heel wat 
of het er 50 of .500 zîij n, an 
een steekproef uicwij.zen. Een dîng 
is alvas't zeker dé. ~in.deren in de 
studio b:ebben heel wa-c plezier aat,,,. 
het maken van het ro rammij. Q 
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li,n ha\,t rd' nr. 
i,n een onder 
,1,;ta.At v C.S. C. lee 
o.m. vol aragra CVP- 
ve11.~ozenen zijn wet b in ,1,e- 
le/it: geze,l,6·c;ha,p (KWB-KAV) u.l;tl.eg, .te 
geven ovu, ham beleid, e1i, de aa11-- 
we.z.la · <1.l.f.Mle,il v-e,;,,,ko:p,e-'WI' • 
t,,17.aa llle-iibt.1 cj)s•en,n aa,t 
i:-k o w·as d,eel emen a,a,n 
'he,t. 8 e'bac, da_ mij,n deel- 
name geruime tijd vooraf be'7estigd 
had en ook konkreta opbouwende voor~ 

. . : 

stellen g-eformuleel'd li.,e'b · t,l!neiö.de h,e,t 
dè:bat or@èlijk en pos;i,tief te laten 
verlo'J)en. Dit heb ik in de gemeent,e 
x:aad ove,r'igens gezegd, w-at Uw ve-rsla,g· 
gever !lijkbaar ontgaan is. Térzelfdir 
tijd h.eb ik .evenwel ook gezegd él•a,t, 
voo11 d,é(l[gel;iijj<e deba,ënen mij a,nd,e,1:1e 
:i,1n .f,;.t' a~s·,~ ~\.u~ 1; u1U ai dan ,g(~m'e'e n t,e1h\1 il'z e:n:- 
aa n grew a:zeil lijkt. Ik :heb aang,eto·o,n'd 
dat da_;;t;aan ook in li.eve,rlee geén ~a 
bre'k bestaa,t. Op de laa-tste pagi110 
vermeldt U ook dat i1" blijkbaal.' met" 
,l,pec;.late pe11.me<'.-6-6-le tien mogen tussèu~ 
komep. ,0,1!" da,t: pun,0 loa,n irk-U voH~•ig 
geru$ts,tsewlen :, o,nze 'frak•'tie is1 aet~ 
,at,9. t;e d-e\mp·,k,r at is c h ,g,e,s t,,:iau k·t ure e rd, d-a t 
v·oor ee,ii tus-senkoms t g.ee-n -6pea.la.--l.e 
pel!.m-<.<1-6ite v.ereist is. Overigens ·ben 
ik reed,s over talloze andei,e zaken 
tus-sengek.omen zoals de p1'oblemati-ek 
van de bibliotheel<iil,ia~en, de veilig 
heid o,p de Gelde.n,aalosebaan, ve1fbete- 
r t n,g v a,n vo,e t p a,d,e,n , en z-. 'll e n:e i rid'e;i; 
de g'éme,e.nll:e,raa•d e:Y,en,wel n-iet nog l!,an 
ger nod·e-Loos t,e reRken - zoal.s l>v. 
met i,n,ter"e,nti~s 0'1,e11 eau reklame 
paneel door de Agalecv-fraktia da 
laatst8<maal - p~obeel' ik de zake.n 
waa11voo-1' men mij a.an8'preekt schri:~a- 
a·j k àJi te )tande.l!en. Mijn b,rie.~wis, 
è,e~ tn•a te.,rz a,ke l>i,g,t t<e:t' :IJ.nzage,, 

lloo,gachtand, 

B • IIOll'îS , 
evP-gemaenter 



OOK WILSEL,E HEEFT 
ZIJN BUURTKO,Ml'l'EE 
Wil se ie, seder e de grote ~usie van 1976 ook 
een deet van Leuven , behoora, zoa~s WDj1s,111t11\Ï, 
tot Ele stsieflti:na.el'en van de ,s,tad. Wi he!le 
is eerder een arbeidersgemeenn~ en dus min 
der interessant voor ëe be11en in Leuv,en, dile 
wet bet;e'I: ,)'ietan Wlj,'Rlr he,t .~11ote ge,ld z!Lh, De 
eens zo llloeiend.e Vanrtzone is andei,tussen 
niet meer uit zijn verval op te krikken en 
is dus a 1s industtl'iezane niett meer belang 
-r;ij k, We'l:ke ll'anaac1lt zou men bi1 ge'lla:t.g ·a:t:s 
stadsbestuur nog besteden aan 1'1ilseJ.e. 
De l>)ilselei,aren lieten net da,arb,ij echter 
n,iet, Ze sbaken cj:e kapp.en b:ijteen en l'>e;sla 
een dan maar zelf hun belangen te 'beharti 
gen. Wilsele heefft ti:ouwens al enige eJZva- 
11;ikg op dat geb.ieà1, ln 1979 l'ee_d,s we11l:I met 
sueees het overb~ugging:spian van de N.M.8.S, 
gekelderd. 
Oe problemen waren dnai;mee e"Chter niet alle 
m.tal ,èpge"ill,gst., ljtit dpel\l:''a.!l't' ve~eçv, \ie11ke.1n:s 
prób1emen, parkeerproblemen, rialerlngen, 
veili~heia voor de spelende k.in,deren, fiets 
paden , waqcl,elpad,ep, s,J!echte be,st1:ao{i,11.gs, 
we,r:ken t ij,dens de .wiote1: in de l<'Lein:e.1Óe' 
wijken, de -0vers~roming van de Dijle en de 
n~re geva1gen ·vandie11 zijn evet1zRveel pro 
bl!e:men waa,J: ,de W.f~selenaar me·e· l'iez4!s :ts,. 

Verkeersprobtemen : aan, de kè rk b rnn.den de 
verkeers~ichten na 20 u. niet meer. Alleen 
q,e o nanj e flik~er.lichten wijzen de automo 
bilisten a,p enî_g, gevaar-, Meqsen die ljlbeil i.!k 
te been zijn, hebben daardoor echter al de 
moeite om veilig over ;,e steken, Bovendien 
,z,:,u hèt J?,'O.ed ?.i.j\1 p.ij'k,omende fl ikke:rliohcen 
e'"e p laa~ièn om à{l:nkoinende a'u'to;n!)bilis0ten, 
indien zlj al enige aandacht hebben voor 
vei;keerstekens" tot vo,q,zicht1igheta aan te 
m_anén. V:~e·1 kinde•l!en, ste"tnpe11aa1q; .en bezcfe 
kers van het zwembad 100eten hier oversteken, 
Aan het kruispunt van de Wegge_voe,rden.st:1:a11t 
zijn de 'b'es t,uurdei;s van auto "s verplicht te 
rijden r;.at op het' fiet,s1u1d om enig zicht te 
k.rijgen op de. Aarschotsesteenweg. Menig Het 
sei: hee.f!: al cnde rvonden wa.t: dit betekent. 
n~ vraag naar ve111<.ee'l:stlic,hce11 wei:d v.1roeger 
cr.eeds ,a,fgewezen door d:e ov!>l'heid omdat .het. 
verkeer 11an zou afgeremd worden. Een•-eigen- 

aai:digc ~edene11ing met betrekkÏlllg ton een 
da11pske!êTI, 
Pai'kee!'probZemeti : IJ.angs de Aarschotses·teen 
weg, voor,al bij carrosse~ie Marnix staan 
d'ii~ij la auto's 0.p het fiiietspadl. Die is even 
aens het 18!1Vai iil d~ Win~e1J.Ei'!::ra11t en voor 
de 'Rijksntiddenschool, Bij gebnek aan pa,r 
keerplaat.:sen blijven de lieveraneiers met 
hc'\l:n g112te :111:,;,1,ch~!ti.ll'gen& gewooru OP' ln~t ·.f:i:ets 
p'l)d staan. In de 11!Î.chtilng van Leuven. is e11 
trouwens ~een parkeeT1l!ogelijkneîd voorzien, 
Wa~neel!1 m~n het 1ietspad dicntel' bij ei)!! 
•lfuiJJ2ien aou leggen. en dl< ;vriJi,ge.~omen ,s,t11oo'k 
z ou gebruiken als ;parlting en men bovendien 
t~11 hoogte van d~ win~~tst11oot de stee.nweg 
zèu ve1;sm!,iUen, ~Qu,den ,,he..e•L wa,t, pt1ab~me1t 
op.g,elost ziijn. V'e.e!l verkeer za.l trouwens 
1>1i,gvallen -a.Ls de afritten van de A2 zuilen 
arf.gewe:11:tèt? zijn, - 
'Jei;7,igheiël vc,oz, kimde:r.en : in éle L. Woubers 
straat en de Weggevoerdenstraab zou een 
fio.etspad goed van pas kamirn, Ke~ f~efspad 
it!é:t' h0,ogte van de 11'ireuw.e Merllipdi,ng .r,1: 
Kl!"sseJ.-L_o op de Aarsdrotsesteenweg en het 
fietspad langs de Vaart I\881: Wijgmaal zitten 
:va:1 rut tetil en ga.1!.en, zp,'él'at ki-nél'e1fen en o.o.!( 
andere fietsers niet veilig kunnen gebru'Î.k 
maken van deze paden. 
In: de nieuwe wijken van tie Kl.ei.ae Landeigen 
aë:m, in ,d.e lloomgaa1,l!s,traa•e, Schrilae:it\i;e.Jiélsti;:aa,t 
en H, C:tootsstraat, is de veiligheid van 
de kindeten zeki.r niet gewaarborgd, 
Ûit,'ei'a,P:r.olliil;ng(ln u~n dr, TN,j1,e : dit is !"e'.!l 
probleem dat al enkele jaren aansleept en 
waaraan nag geen bevi:edigende oplossing werd 
gegeven. Het i:s roi:,eilijk om een. namp &e )ij 
te:n ,èrl<:etnien als ramp dg/,r de Nal:.iona!,e 
Overheid, Wie een overstroming meemaakt. 
blijft er toch maar mee zitten, Zo we1;d de 
0.v_er s•n.,omi1c1g v,a,n· ju 1i.-,11,1gus tu s '80 , deze v1111 
juni '8 1 en de watersnood van olet.obe r '82 
we1 erkend als ramp, maar deze van j~nuari 
•~:1 niet, Erkenning betekent nog n i.e c dat 
men ·spoet!fg schade•J.oos,,s,teüing mag veiiwaclv· 
oen, De ,bureaucFa tic heeft baar regels, 
Mµri!tter AKKER~IA~S heeft als antwoord op de 
b,;;i;ef van het buuctkoani reo, aan de, stad f,C 
'Vraagd de sclutdevei:goeding uit tl! be t a Leu , 
Dit is natuul'lijk een Lacher ej e aangezien 
de stad zeil reeds deficitair is. 
lfo. v1:ees b'li j (t bovendi.én, be.staan ,tat . .!l'll içi 
de. toe~omst nog overstromingen zullen ~ol 
gen, daar de nailbested·e werken wel ee11 ,,er 
b~.e.'3i.ni van de dîjken VQ.011..ien, maar ~.e.,en 
verstevi•gi~ door &i,jvoórbolilltl ~<>rVlim•. 
Oin k Iaarbe cd tee verkriigen werden alle Leu 
V1?nse parlementa·riërs aangeschreven om hun 
s,ccandpun't terza,Se ~e kênnen en na te g,aan 
weike ,stappe01 :,ij reeds hebben o.Qde.qiQmen 
o~ de watersnood te voorkomen, 0 

Zoá'terdag ll juni 1983 (van. 10 i:ot 18" 
uur) 011ganise,ert OW1U, (Ove,;:!,eg Wel 
z·i!Ï•,n:'s1We:.1;k, Re.g:iJ>:0 te~u~ve,n~ t Îitl s1a,m~:.n1we\J:. 
king met Tre'fpu.nt Zêlfhul,p en d<i' 
Dienst Welzijn van ae stad Leuven, 
een iniobeu<1:s van zélfhu•l,gg,;oèp',én, 
V o t ge nd,e , g l;{o'e·p:e r1 z'u-il'l e,n a·l" a,s t ,ta,n - 
wezig zijn: de Vlaa.mse Ve,renigi·ng 
psorias-patiënten, de Astmastichting 
Leuven, d_e R11nti11g,ç;on-l,iiga,, cl!E1 VIM 
,g,:•oep ~v•rouw·e,n i,n ile midd,e;n.iJ.eefti,lil), 
a.e Belgische. Nation'ale Bond c·eg"ên 
Epileesie, de ~elgische Vereniging 
va,0,11 a•~'iri,id tie,gen mllC~rvJ,§(cid•os•.e,, de 
Vereniging voo.x: visue!ll ge'ba,ndika,pte 
bedienden, AA Groot-Leuve,n, de Fede 
ratie 'V'an V).aamse S,ó.miil'eslçi-rin,get, en 
0,uilè11'$ v.aó ee1,1 ovè·rl!èd1eil• ~'!iln·d, De 
beurs gaat d'c!>or in d,e inkolllhal van 
1\et stadhuis te Le.uven, 0 

GeweFenslte0wàa1FdÎ:'l ge,zcfeht 
Wij (Het Dij lepaara) zoeken een ge 
wetensbezwaarde voar ons a&dakhiese 
k,retarlaat, Zij,n taak :,,al ~loofruzake 
lijk beeS.taan uit sek,re,tariaats- en 
:edakti•werk. Duur van de aionsr : 
20 roa,an·de-n, All!•JIV•ll.•n-g, : 1 f ebrua,d. 
1984. V.oor verder•e Ln11c,lttingen, teil<> 
êoneer of schTijf naar Q'oon Ma-,;i:ens, 
?.leinst11aaa, 72 te 3.030 lleveiilei,. 
'l'elefo0n : OH,/U•lH.3;9 ~na 48 u,wii;)', 0 

VluGlithuis 
Rèt Vluchtnuis zoekt vrijwilligste.rs, 
,wie interesse hee!ft' 011! êr vrij,~,illii; 
te <-1,e•rken, ·Il'ecg1t be·st R9ntàkt. o·p me·t 
V11.ou.wen :tegen m.u. liandel.üig, 
Tele.feonnulil.mer : 016/201273, O 

Bè,reha, de vrouw van Jlaztel, de brae:r van 
het Dijlepaaa:d, neemt ge~egeld de trein van 
811 38 hl Wi,igmi:1a1. Aangezi.13;n 1lercha dit i;e 
iege>Id dae't" weoc zij ook hoev11-ell! tli:j:d z.îd 
nodcicg l\eeft oin van J,.ij haa·v thuis te voet 
het station te bereiken. Het Aehem:rt echter 
J:le'.lcege:Jià dat Beutha tu,o~ t,11ein mi.,;;~, ni,,e,c 
omdat zij 'te la11t .Ls vorirno~en of b I ijv,,en· 
kle.tsen 1~ bij de buPen, ~een, de trein Nan 

1, Bu 38 vcrtt-.ekt in Wijgmn'lll g<1.rege'.1d om 
• Bu ~·~ <' f ®g ,,,11e1sesr, :.odrut 1l01:tha ·dan J110:&1' 
: moet wachten op dc, voilgende trein of oan 
1 Bazdel vragen 011> haar dan .maar mee de wag.<n 
1 noa, Leuven sn111don to btengen, w11nt aute 
: bul!:• en ,r:i,j d:e,n <>.Ok ·a,t ,nd,e t d~k h1 :11,ij gmaaïl ,0 

8 

Op maan8:ag l 6 mei a t.ap.ten. wij gezwi.na 
dte tra,p:p,en o,p van de pui van hel! stad 
huis om de Kaxtoenale van de L~ieteT· 
van teuven te bez-0eken, Welke kun1t 
w,e,rke,n z.aud,e,I} 10,ng;·e gctotè >t.eüve,ns•e "k/a,,ir 
taenisten nie"t gemaa'kt hebben n,a,ar 
aanLeid'ing va,n dit luiater11ijk evene- 

:• ll!'~nt? Bj!_j na-d·e,:ir toe,zien v;an d,e )9ar 
' lhfe,ns d'Jlo,ng stil1eke'8 tot ons diioi; 
1 daç we i,,ii,jkbaar op het verkee;d adres 

zat.e,n. Want, er hin,gen wel kart;a,ens op 
,iq,a,a.r g•e e'tl e,n,Js,•e L e Il v'%ll· 1) a:a' e,n,i ge b e,- 
E r e.k ki n,g op L.euven. Bij navraag aan 
1=en daar aan,w,e:z;i.ge ambtenaar, di.e er 
stelH~ van oye~tu,igd wais, dat hié,ti we1 
O·m d'e Wartoe,nále V,,a,n d·e 1Luie ter van 
Le.uven ~ing, werden we uiteindelijk 
ve,rwez,,n naar de VV·V. Da•a'I! ln;egen we 
a/;J,s a,n,t;wo•o11d1 •l:lat,, 'gezien i:\e ,,.,e'i:nfé,,g 
tah·'i.3'ke inzend,ing.r.n, men afgeziën 
had van enige aelektie en men b~s1o 
t·ep had; ka,11to.ens v-90-., te stell~p va,n 
d<e Kar t:'oYena !Le: van 1K'ftok,ke-'He,.is t. Vot 
gens onz.!! eig,en b,ronnen noclltans k-re~ 
gen we een ander verl\.a,a1 ue hor·en, Er 
.z,guc:Len i.n tolt<!•al 8 ~a'l.t•o·e,q,s :Lnge•dien&" 
zij,n, getekend dootc 6 kartoenistsen. 
Ge·zien be,t gering aantal werke.n werd 
be.sloten de s.el:ektie o,ve·r te la.ten ,aan 
èen kl!e.in,e• j u,11)! .(äè ·dire'kt'éur 'iia.n d>e. 
Akademie en een kartoenist ui~ ~àssel 
Lo,). Ze selekteerden 4 we,rken 'iléor dé 
te,ntoonstelling, w,eg~ns, ,/ten m•is~e11- 
stand (il') - ni'êin zou ve.rke.eToe kartoens 
opgehangen hebben~ vonden deze 4 we.r,~ 
ken echte,:ir noe>~~ de w1a1g naa:ir he,t sta,a~ 
~u:i:s. I)iè kart.e.emis,te\n c:L:i,e e,en we11,k iÎ.n 
gefliend hebben zijn dan ook veront 
vaardig:d over deze gang van zaken. 
Waa·rom ,;i.og a·an een 1k>art;o,enale m'èed•o,en, 
als zelf$ de g·eseJeRteerde ,:,érl<:é:n ni.ë,(? 
opgehangen woraen, Om iets goed ~e ma 
ke~ o~ganiseel't het Dijlepaard (in sa 
me'Il,1;1elfki~g met het R,a)Jif,eè ..iEt,clte.i-.j[k) 
zelf een (mLhi-) ka~t6enate lei: de ge 
selektee.vde, doch niet geî!"l'esehteerde 
werken, De tentoonst .. elling, ga,at aoolë 
in het l<faff1eè v·a•n E~.c-ker-Ï'.~, Blf'jj'de 
Inkomsts~raat, 115 be Leuven, van 25 
juni tot 15 juli.. O 

Z'o fo 
B&z~el, u weet vel: de broer van bet 
Dij'lep,aa,rd, ~'8'• aan,g:r~aam v,errast. door 
de aa n'k•a·ndi ging van het O'!' tred en, fop 
30/4/83) van d;ê Inte.rnationale Nieuwe 
Scene met 'la G~6 kon~e.nt m~jnen ee~4- 
.:te.ii /a11.e,ek op d.eu ii1t,a,a,:ünde plrun,e..et, 
op uiêno.'c!igi,ng, van de dSC, dar is de 
Centrale voor Socia,listisc'hé CulEuul'. 
Het is v;o,or het i,nrie'hten "a•n de"r1e- 
l ijlk>e "iivàn.if e s,ta f i e•s '1'ond •B•az ie 1 dat 
deze CSC geacht wordt te oestaan, 
ka·artje kopen dus en daa•rheen. Pas haa 
B·a,iie ~ ztj;ch nee11gevleia in de kom:for 
tà.b•ele eetel,s vai, h,et aué!itor<i..ufü. <V'iln 
onze- nie-uwe. co:nserva:torium . ., of e-·r be 
g.(),n ergens een lampje c.e p'i,nken in 
zi,jn ,ac,•.füc.erl\oa:-fd: h,eit ;po.di~m wa,s ve, 
sie-rd l!let vlag.gen V'!,n. , •• jawe1, t!e 
Socialis.cische Parti.§, WaE dan vQl.gde 
was erger: een optre.d,e·n va.;) de- 1>laau 
s1eliJik,e ip•ar,tij!looqitt·t.e•r 'êliè, ge'f~an 
kee•l'c! àoo•r zijn sekr'etaris, ae ka11le 
raden ve~welko~~e op deze O'!'enings- 

' vierin$ '1an de 1-meiiee~ten eD vin de 
1 g,e'iegen,it,dd g,eib.<ruik ll!aBk te om ecöl<e"l e 
: geze•llin:RèD en rkamera,den te huldigan 
t we·gens .2$ en 5-0 }aar '1:rouw lidmaa'1:- 

,: sc11.a1p ,r,an èfe pa't',t~j,. Daatn,ac werd h,e,I! 
woord ve,r!leend a8'n l<amel:'aag Tobll'a·,ck 
die zijn visie. op de krisi~ en het g 

1 • 1 
1 rege11in·g,sbeleid mochn uiteenze.ttin. - 
, Er 1,1,eird ;;,d,a,n ,g,epsa,u,zee1fd pas d,a•a"rn,a .½ 
: kon Baziiel ten voJ.le g,eniete.n van het '; 
1 weJ:velend gebeuren dat een optrea·en ;;, 
1• va,n de N,ieuwe Scène alit ij,d is, en waar- 'a 

o ,..,e,r H a•u.w e.n s n ie t ·s a'11Sn !f ?•g1l s • z Q.ti. de @ 
cse dan ~aal\ ee.n poll~leke o~gan.&!.atle , 
zijn zoals be~e~rd door het schepen- J 
koj1Jrege Çl\e·,:,in,ner U ..jre weigering ,0,mr ae ~ 
e.sc ,toe he hat,en een deba,t met poli- ,. 
tiekers van alle partijen te organi- ! 
seren in het vroegere gèmeen,tehui.s. 
v:a•n H!!ver1.ee) i · 0 
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