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Een handtekeningenaktie in de 
Don Boscoparochie te 
Kessel-Lo kreeg een nogal 

onverwacht staartje. Tijdens de 
Kerstviering werd een petitie ter 
ondertekening aangeboden aan de 
plaatselijke gemeenschap. Aan het 
stadsbestuur van Leuven werd een 
vaste standplaats voor zigeuners 
gevraagd. 

l 

Om het vrijblijv,ende van zulke 
vraag te ontkrachten, werd eraan 
toegevoegd dat de z e standplaats 
zelfs in de eigen buurt mocht 
liggen. Want daar niipc het schoen 
tje natuurlijk: iedereen gunt 
die zLg e u n e r s "van harte" een 
plaatsje onder de zon, maar dan 
l•iefs,t zo ver m ö g ë Li. j-k van de ei 
gen stoep. Want j,a, de kindertjes 
zijn wel schattig, maar toch zo 
vuil en de vrouwen wel exotisch, 
maar toch zo onbetrouwbaar. Om 
van de mennen nog te zwijgen; die 
rijden in Mercedessen TOnd, ver 
diend met louche zaakjes. 
Dit beeld heef~ ongetwijfeld ook 
bi) Leuvens vroede vaderen hun 
overtuiging gesteund door de klub 
der verontruste, eerbare burgers. 
Komt daar op een (blauwe) maandag 
een peticielijst mee begeleidende 
b.r ie f de brievenbus b inne·nge 
waaid . He-n vraagt e e n s t an d p laat s 
voor zi$eune-rs? 
Amelie, ( èe bij de pinken zijnde 
secretaresse) haalt vlug de stan 
d a e r d e n cwc o r-db r i.e.f boven. ("Wij 
hebben mee aandacht Uw schrijven 
gelezen en zullen er ten gepaste 
tijde een guns~ig gevolg aan . 
geven ... "). Maar neen, heer burge 
meester is blij"kb.aar getroffen 
door de inhoud van de brief en 
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1 NS P RAAK mg:::g:;É;i;~~~~gJ , .. 
diûdet..i.jh géén 11.i.itdu. va.11 de ltou. 
d.i.e. do on: ande11.e11 wel ge..f.e.de.11 <1Je.11.d. 
Even u.i.ttegge11: Al4 me Tony Wou 
.telti> mogen geloven .i..Ji dei.e be.g1r.o 
tlng e11. een van "v0011.z.i.ch.:tlg op- 
.t.i.m.i.i>me" e.n een "6:ta.a.l.tje van de- 
h10/u1.a.,ti.e.' :ln de. wa1te. zi.n va,t lte.u 
woo11.d.. P1ti.mo omda± de be.911,ot.lhg 
deze f1.u.11. n.le.t .ln ofiµ.l.tw-li> ba.ke 
b1!..t aan de. 1ta.adi>te.den ,oe.11.d vo o s» 
g e.legd - zodat e/t gevolg kon ge 
gev<?.n wo1t.de11. aan <?.ve11.tu.ele adv.le 
zen { i>i.c l - en 4eeundo omda.t tlt 
voo11. 3 mi.!joen i>peh .i.n de pan 
bli.j 6 .t d/1.i.j ven. Ovu.i.g en.s een 
, elt11.ome.V.j k 6ou:ti.eve .l 1M ef1at.U11g, 
uo-tge114 d11, S.P.E., di.e e/tva,1 ove.Jt 
.tu,,.lgd ,li> da.t 190 m-Uioen een iu.i.i> 
telt beeld van de 1teali.tei..t zou.den 
uo1tmeh. Hoedanook, de po,i.ti.eve 
e.lndbalan.6 -1,.t;en.r..t d-e 111e.e1tde1tlLe.i.d 
i.n hc.aJt ove1t.~u.lg.ln9 om d, .lnge.,.e.c. 
ge.n weg hoJ1d,.t1touw te b.U.jven vol 
gen. V a.i>-tg eklonken ·a.a.n de hu..ld.l.g e. 
:tJt.e►td. om i>Oc.i.af,e vu.woJtvenlteden 
;to;t b11.a.11dl10U,i: .te hc.kllen, 111 ge- 
mee ,u cl1a.p~ taken me.'t. gul.te l1and 
aan p,\.lvlbedlt.i.jven ul..t te bu.te 
den. In he..t 11e/t..t:.e.1d1006d zoemen de 
112.0-.Ci.bu.a.te dogmc.'4, dl.e e/t wel 
zullen voo1t. zo1t.gen dat i.edeJtee.11 
aan de balt 1.om.t, maa·Jt. de ene al 
w<Lt meu dan de. an:de.Jte:. Hoe da.t 
te 11..ljmen 1:1alt u,ei e.em w0Jt;et.deko- 
nomi.e di.e lte.t Rijke /Jo·o.Jt.de:YL u.l.t. 
,1,.t1teld. Üt kom60Jt.ta:bl1.;te 6auteu-ll1> 
en lte.t AJLme. Zu.lden. ve-Jt.i>t.lkt .ln 
Jt.ot-tende. .f..i.jkeng·ecut. · we!td e11. n.let 
b.ljve1t.teld ... Maalt. je., onze demo 
k,\ail.&c/1 ve11.koze11 ve1t.tege11woo1t.d.i. 
ge11.i> hebben gel>pt..oken, en da.a1t.mee 
z.l.jn de b.11.u.gge.11 ween: a.chte.1i. 0116 
o pg eb.ec.z e.n vo oJL e,en j ac.M:j e. En 
wa.t nu met he.t doa«. mee..11.deltihe..ld 
en oppo.&i.t.i.e zo i>tu,k ve,U clt.ll 
.l.en,d in.ge.6cfoa.t beg.11.o-t.ln:g,6ove/t 
ti'ahot i Ove1tal g.1tac..l-en g11taucoe 
liandeh 0111 hulp, ~a ~nde~meeJt.,ook 
lte.t nieuwe :thu.üiozeni.nLtia:tie.6 
S . P. 1 . T. { wa.a.Jt.o v e7t. ·me e:1t. eld 1/./tó 
.ui d.U blad.), n.le.t om de Jtadi> 
ka,1, teeg .te plunde1ten, mc.a.1i. om op 
een eu.t.ljhe manie.11. de. 1teë.te noden 
van deze .ti.jd te .f.e.n.i.ge.n. 
Want Tony /10.d het zo blo e.mJt.i.j k 
g e.z e.gd: Ve .teJt..i.ng nacc.Jt de. ,tu.lng 
zet.ten. W.le dat .tot uoo1tdee.e. moe.6.t 
:t,,tllelzkeh Waó lt.lj ea/Lte_lt. p/;oiu, veJt.- 
9 e..t11,n. W.i.j denken e.cwtu. da,t,, wij 
!q1..t wU wete.l'l, . . • 

besluit persoonlijk te an t wo o r d e n . 
Met warme, lichtje~ omfloersde 
stem dikteert Leuvens eerste bur 
ger bijgaande brief. 

Verwondering alom in de Don Bosco 
parochie; men was daar de heibel 
rond het Korcepad nog niet verge 
ten. Men had daar zowaar een in 
spraakkatertje aan overgehouden. 
En nu, zulke brief. Dadelijk 
buigt de ganse parochie-raad zich 
over een kaart van de Don Bosco 
wiJk. Men slaagt er voorwaar in 
vier cer,einen op te sporen. 

Als slotbemerking nog dit:hec is 
•.-el hoogstmerkwaardi.g dat een bur 
gemeester zich met zulke vraag 
naar een plaatselijke wijkge 

meenschap richt. Een gelukkig 
precedent of ... een uitdaging 
aan de Don Boscog-emeenschap? 
Dat sommige leden van de politie 
ke meerderheid deze sociaal bewo 
gen parochie, bepaald niet in hun 
hart dragen, is geen geheim. 
Hopelijk komt heel d·ez.e p ol e'mi e k 
de zigeuners ten goede! 

Kessel-Lo, 
15 februari '85 

Aan de Heer Burgemeester 
Bet·reft: 244/85/AV/0}1. 

Mijnh.e;_ecr de llurgemeestter, 

De Parochie-raad van Don 
Bosco heeft in zijn ver- 

gad · van 14 febru•ai:i 
~enn men van Uw 
sch ~fende de 

s. Da P,a t"o 
voor de aan 
leem g-e g.e> 

' •ad, dach,t 
aan e,en reinen die 
eventuee kin.g kunn,en 

komen 1111.s sl:an<L11·laa,ts voor woon 
wagen•be,;roners. 

! / terrein go legen ach,te,r Zilverden 
en Lolanden en op net ogenblik 
eigendom va~ de Ne,tionale Bouw 
ma a-t s c h a p p Lj ; 

2/ terrein gelege e ~arti- 
zanenstraat e lenlaan, 
beter.gek.end , x--weg'; 

3/ t,errelln ge,le wijk.- 
,s,c'hl'>oltj_e va, ,raat• 

'47 terrein g,e'l:e .ne- ' 
larenlaan, w onz.e 
parochie, ma , stand- 
plaats van w ners. 

De ~arochieraad is ec ~e~ van oor 
öeel dat deze terreinen pas in aan 
merking kunnen komen 11,.adat er de 
nod~ge voorzieningen z~jn aangebracht 
vpor alectricine· en sanitair, 
ten einde de wo • rs vol- 
dpende aunonomi en. 

Mat o'p 

h:Le raa1d 
arc:eil. 
C 6 
0 
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Je zou het bijna geloven, als je 
het verhaal van Jeanneke, 

. Kristien en Orfa kent. Wij 
gingen eens horen hoe het nu · 
allemaal verlopen is. 

D'e ze drie Le,u v e-n.s werd en 
gip,g e,p ak t . De eier s 
d,,ag·en vástg,ehoude, . 
Ue be•chuldiglnge t: 
1. vand,alisme,"wa, 
moet gasteld word 
de onderzoeksrech 
antwoording van a 
2. zich willen onttre : het 
onderzoek; 
3. gevaar voor hervallen. 
De beschuldiging van vandalisme 
steunt op een getuigenverklaring. 
Iemand zou gezien hebben dat de 
vrouwen,die anci-militaristische 
slogans schilderden o antal 
Leuvense gebouwen, zi de rode 
auto van Jeanne,kè be,d O·p 
basis van dezó getuig aring 

Je,arlnellcc een v r.o , ·.ee,n om 
u bij haar thuis o ,1a voor 
r v r a!g ~.ng. 

l.J zegt: "D c b eha,n,d<e1 in,g .d:o 0 r de 
irij k-swa,cht was brutaal. Î'k was ge·en 
verdachte. Ik was -s c h uû d-i.g . Ik moest 
alleen bekennen, ze wis·-ten t.o ch alles. 
Ik werd ondervraagd ·van 8. 30u tot 
20u 's avonds, zonder eten en met 
twee bakjes k.offie; tot i:k geweigerd 
heb verder mee te w·erken aan het 
onderzoek, v66r ik mijn d ri.e kinde 
ren thuis mocht bellen. Ik werd tij 
.aens de ondervraging voortdurend ge 
intimideerd: hoe ik als vreemdelin~e 
en werkloze zo iets äurLde te doen? 
Ik mocht op een bepaala ogenblik 
niet langer zitten, maar rechtstaand 
bun v r a g e.n beantwo.ord oc:ht 
nog een sigare s • dit ... 
of drut .... lk keer 
i.Jn een s:m·eriige aïk 
aan de murene 
d,aar Lag , rech 
b a\J<ken v an de 
voelde me ont· '' 

bracht, vanaf ll.30u. Toen kregen 
ze wat te eten en mochten slapen 
met de verlichting aan. 

De dag nadie · · ze - elk met 
afzond · · naar de vrouwen- 
geva,ng, lijkbaar zou 
in ver de ~nder- 
z oe ks r uw - t.u s s e-n de 
tanden e, (3eanneke) 
~al ee 

En wat er die maand gebeurde? In de 
gevangenis - g-e Lu lok i g met pro,pe re 
nieuwe cellen - het gewone gevangenis 
leven lijden: om 6 uur opstaan, ont~ 
bijt zonder toe.spijs, tenzij je die 
met geld gekocht hebt in de kantien, 
nog twe.emaal e n.e.n en v e r ê a r niets 
meer, alleen nog tweemaal daags 
''luchten'', rondwandelen op de bin- 
nenkoer. Verder de radioberich- 
ten luisteren, , foto's laten 
nemen in voo~ 

1
aanzicht, vin- 

gerafdrukken n ... Van ver- 
de~e onderv sprake. 

G,eluj<,kig, ·· Jean- 
neke. zig• ~oor 
Jeanneke's '~an 
Ch rio s t ine .1fr 
sterkte, m , om- 
dat ze n a a- i.fd, 
en een "Ro ld 
hadden: vi'j ueel Lu c h+ 
ten. 
Tenslotte, vertellen ze, was er alle 
dagen I b e-z o e k , Ze mochten bezoek 
ontvangen van familie zonder toela 
ting, van anderen mits speciale toe 
lating. Daa,rvoor werden -g e sLo t e n gla 
zen k a b i n e s g.ebruikt, met een glazen 
paneel tussen bet vak van de bezoe 
ker en d at van de gevangene, dia me 
kaar via een telefooninstallatie 
konden, s-p r e k e n . 
Me·t deze, be-zoe,ken - o.rrd e r andere van 
e,en aan•t8cl, ija,!Ol,eme,n,tairen ( niet van 
d,e h.u id i g'e '·me}ef#'are•~-h e,i d , zo wei na t i o - 
naa l als g·erg,eeln,tei :iij,k ~ - w,a,iren zij 

Maal!' 's av,onda k r a eg $e,a,n,neke s,te'u,n .. 
om het ironie ch uJ. t t.e &,:;,u.~"'ke,n. ®•~ie 
't i en, die die dag de kinder,en hcad 
opgevangen, werd ook aa,ng.e-hou-den,t,oen 
ze met de bewuste auto terug kwam 
van de Zoete Waters. Ze, was ubekend'' 
bij de ~OB - haar man ia een b~kend 
totaalweigeraar. Ze moes~ ook maar 
snel bekennen. Als ze dat deed ko,n 
die moeder van drie kinderen die nu 
was opgepakt vrijkomen.~~ volgde 
echter geen bekenten•ia. De nacht 
werd Ln de vieze cellen doorge- 

H ~ wee11.? Ve 
v g <!!M, mo a.lt-teu 
b mo 011.de1, en 
u 

o.n 'a·nQe ~,e s e cu n 
va ,n zij im.mer,e 
ni. n leetk at~ le,e,n 
st.e e d ,, 

Na 20 dagen kree,g !Kristien a.h.w. 
"langdurig bei:öe'l<"'. Een vriendin die 
was opgebeld om verhoord te worden 
Ln deze zaak, werd óp grond van de 
~elfde beschuldigingen vastgezet. 
Ook i.n Vorst, drn d'e groe.p van 
Kristien. 

Ondertussen zijn ze alledrie vr1J. 
De auto nog niet. Met de groep vrou 
wensolidariteit hielden ze op 25 feb 
ruari jl. een perskonferentie in het 
internationaal Perscentrum in Bru.ssel. 
Zij kta~gden daarin aan: 
- 1. Het aanhoudingsbevel van de Leu 
vense onderzoeksrechtes, die niet al 
leen onderzoekt, maar ook (ver)oor 
de·e-1.t: .ziJ s t.ra f u met voorlopige 
heohce.ni.s. 
- 2. Dat he't o'n'd e e zo-e k in deze s tr~f 
re~hc,~lijke zaak geda~n Merd a•o.r 
hec hoofd van :de politieke ,se,kti,e 
van de E.0.11. hi e.r in: Leuven. 
- 3. Dat men op de radio vermela dat 
er "onomstootbare öewij zen" zijn, a:Le 
aehteraf rre r g.e n s in H.et d o s s j-e r t e.z.u.g 
te vinden z.ijn. 
- 4. Dac men aanhoudt voor nog verde 
re onderzoeksver1:ichtingen, terwijl 
men 28 of 8 dagen lang niet meer on 
dervraagd wordt. 
- 5. De d~gdagelij~se intimidatie 
en repressie in Leuven t.o.v. die- 
gen,e solidariteit betuigden 
me ~nsen. o·eze mensen 
we 'fos ht~rs in gevechts- 

. le~s geweerd. 
ol , . 
it 
•rs 

, n 
van .ena 
doo 'jke Poli- 
Lie ie z~c gaven voo~ 
joe an de Rode Vaan; hu.n 
celeroons ~ijn afgeluisterd, brieve.n 
zijn g e o p e.nd ... 

De groep Vrouwensolidairiteit roept 
iede.re.e,n op zich 'te verzetten te,g-en 
die sfee~ van repressie in het land, 
die blijkt uit dit misbruik van de 
v o o r Lcp-i g a hechtenis -naast de ande- 
re te tijd, zoals de 
z , Genkse dokters van 
G he•t V:Qlk .. 

.ji,e 

. op 
d,rukw1erk ... Zij 

at nu van politieke 
tie een misdaad wo~dt 

Dez 1 nog van zich laten 
h ê.r ez~rs v an zich will,en, 
la s is: Schapen- 
s t 1', rekening- 

1 
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in voor, en d'a-t; is op z'ic.h al e.e.n 
ve,ra~eming. Hett b o ek is nog ver'krijg 
baar bij: 

Wim 0elis, A1bd~jl!aan · s,sel-J;,o 
Pmul ~o,è'~x,, Le'opold " 
hl•au ri t,s S·mey,e r s, Bru · " " 
e'n uit er a"a rd oo-k ,b•i;j :s 8,r- 
tha aan da toog van h in 
Vlierbeek. Ingebonden 450 
Frank, ingenaaid 350 . 

Jan Joostens, 
de sloeber van Vlierbeek 
Janneke van Vlierbeek strikken voor 
een interview lijkt een gemak~elijke 
zaak: je stapt gewoon het kaf bin- 
nen en d a a r vind je be · en 
boe aan de toog, o.f . j-n 
tap . Ver . t 
kai ' q:t- 
a''àr n m•aa·r 
ae • 
W'à\ ,e s C'lVJ:e.i j - 
v,e,r · en ,1), d-a t het 
zelfs op slu makke- 
lijk is. Jan wi r bEij- 
ven, Bertha wil dat we in •affee 
~aan praten, want áaar is het veel 
'1'.•UStiger. Na nog wat te.genwer-pingen 
van Jan veThuizen we laär &e gelag- 
z aa L, waar Jan ons - a Ls e·en goeie 
kaffeebaas - onmiddellijk een borrel 
in de hand duwt. End.at ~s meegenomen 
met dit vriesweer. Jan z·egé da t hij 
het vanzeleven nog niet zo koud heeft 
geweten. En• zijn oordeel k.a'n tellen: 
hij wordt dit jaar 77. 
Bet gesprek komt · ·" · gang, 
•àlnG Jan is niwt er zo 
van.alles gevra - <lul:- 
deli'Jk een V'e n se'n 

,moet je laten e'L 
,vr,ag,èn ,stel te a-n 
~om~ de ve1te nis 
de •oordenvloe . Het 
is dan ook geen uitge- 
wers twijfelden: Jan si:hriJf't n a e-e+ 
lijk zoa'l.s hij vertelt. Dat is z o n d'e r 
lee,;tekens, maar ere t, de nadruk op de 
intonatie en de mimiek. Zoiets gaat 
natuurlijk verloren bij hee schrij 
veTI. En veTtellers gebruiken meer 
wooTden dan noodzakelijk zijn, en ook 
die zijn in een boek overbodig, 

Janneke, 
vertel nog eens van vrereger 
Een vraag aie opko 
h·oe ie•man:d als Jan; · - 
v~n. Voor het anai s 
m,ee n'a'ar ,h'et j,aa',r 1 
Z'i,j,n ,kaif:•fee te v e.r t 
zij,n toeho·ord'ers b' nd 

minder dan laes. ''Ik z.le he.m 
da.alt: nDg, · , .ldden va.n 't 
ka66.ee, m o.p z.ljn 
»<Ütó, en 1 '•J !te.m .te. 
/i.,Ont'M. H;/4 ft 11Wiitt'&" 
geite.i;en fi' ,neen. 7/i. 
,fïa.d wei v eó ge.te.z'e.n, 
de bljz,on °via Wl.t:t.e." 
n.le..t. En zo: '' J a.n,ne.k'è., 
g,<.J lurn.t go.e.d vetu:et e.-n, v·e.1t:tet voo/t: 
m.lj nog ne keeA van vAoe.ge1t:.11• Ik ben 
da.n beg.lnnen ue1L.teU,er1., e.n .toen .lb. zo 
al e.e.n .t.ljdje bezig WM, 1..e..l hlj ze 
gen mij: "Ja.11nefle., ge moe..t dat a.tte 
ma.at in e.en boe~ óchA.ljve.n. Ge ueA 
.te.l.t maalL van vkoegeA, zoa.ló ge da..t 
nu do e..t, en zo a.ló ge !te..t zeg .t ó ch11..i.j ó.t 
ge '.t ma.alt o·p.". En zo ben .lk dan be 
gonnen". 
Terwijl hij z voel je als 
luisteraar de eersee 
ke·er is d.at over zijn 
lippen ko~I v•rtellen. 
l!~j P.a,s,,,t z.:i aan zijn 
publiek. D,e el i.swaar 
hetz,el't'de, ankleding 
kan al ee.n s an n.e e r hij 
zijn verhaa ijn vlucht 
naar Frankr , het nogmaals: 
De vertelde ver~ie wij~t hier en daar 
af van de g e.s.c hr ewe.n tekst zoals die 
in het boek voor~omt. Niet dat hij er 
~ijfanta~eerc, maar het verhaal wordt 
gerekt of ingekromp•en om de spanning 
erin te houdeTu, ~wescie v.an de luis 
teraar waar vo·or ziju geld te geven. 

De Orde van de wanorde 
Opvallend · · ·en' g o-e ë ge'heu- 
gen heeft ail. ALs 
hij ons e1 t o v.e-r 
de k le · t,,akkerij en 
aan de j a-a-r gele- 
d e'n w 'tg,egrav,en, 
d i e me t s t! s.e i ç, n 
g e v o e r d w naar Wallo- 
nië ge,tta den. Over 
hec harde · werkmens,eó die 
hier dag in • zware grond 
moesten uit ~ de oude huizen 
in Beneden-Lo. Die allemaal gebouwd 
zijn mee stenen ~Lt de Boven-Lo ... 
En zo heeft Jan al twee boeken vol 
ve.rc.eld, en 'h e a -d.erde is '1bijna af". 
Het manuscript ,11lthans, ... B.et moet 
gaan over de periode na de oorlog, 
met veel beschrijvingen van tooghan 
gers, door San met eeri fijn lachje de 
01tde van de Wan'Oti:ii'e gedoopt. 

Terwijl wij de · eer van 
het toch w', ,even, 
kn,aa,gt nog ins, on- 
gemakke,<lij e er 
m•et liet ~•a a het 
niet meer u Al 
om gez. en per 
week ge agen 
gaat h~ . Ret 
ntwoord van Jan. 1a·at g ee n p,laa,ts 
oor cwijiel: "-We g·ttan eAme.e do o« 
o.télat we. d.ooilval.~en! Vàn lu.tn.nen we 
a.tu.ultl..i.jk n.lê.,t me,,~11. ••. ". 

Toch v1Jn de vaste klantep er piet 
helemaal ierust in. Er wordt vanalles 
gel!luisterd, maar n iem an d w·eet e.r her 
fiJne van. l heelt burgamcester 

l z•gd dat het kaffel •ë- 
v tglz•t word~n. We nemen 
j oord ... 

Een lang verhaal 

De twe• delen van de ''Hemoireo'' van 
Jan .Toostens werdè.n u i t g e g e v en d o o r 
de H-eemkundige Kring van het Da'lids 
fonds Vlierbeek. Wij dus op pad naar 
Wim Celis, voorzitter van de Heemkun 
dige Kring. Hij vertelde ons dar. de 
s tamg-a s te n van het kaffee al lang 
wisten aat Jan aan het ochrijven wa~. 
Eerst op van die kleine blaadjes, la 
t-e.r op gr,ote.re v.e Ll e n . Alles bij ei 
kaa-i:, zijn di,t; 'h e e Ld.e n stapels papier 
g•worde.n. Qerschillenda mensen hadden 
a.L &:esz.,ij,d d,';',t dit wer1, to,ch e e n-s 

,ge,p·ub'l. ièee,rd, moest woi;d en. ~ed er een 
de:,ed aller.lei vage b-eloften, maar er 
kwam nieti van in huis. 
Tensl9tt'é- waagde het Davic!sfonds van 
Vlierbeek .de grote stap. Door zijn 
beschrijvingen van de lee~gewoontea 
van v r o e'g.e-r kon het boek worden uit 
gegeven i11 het k a d a-r v-an de heemkun 
dige kring. De publikatie van een 
Vlierbeeks werk is trouwens e e.n niet 
te ondeTschatten troef bij de leden 
werving. 
Op de Vlierbeekse boekenbeurs .... 
1982 werd dan uiteinde~ijk het boik 
van J'a,u aan het publie.k vc o r g e s ê e.Ld, 
Het norme toeloop, zo;eer 
zelf alleen de Volledige 
e e r s 000 s t-uks~ ma d1e boe- 
ke-n,b 'UÏ.tev<cr'koc,ht, maar él,at 
d,11 · een lijst w·a,n 
!lö' 0, op een he~d~u!R. 
En a drpkker het zet•el 
al ve . Na de. hewdruk zijn 
er in zo'n 2500 exemple.ren 
van h ste boek van de. h an d ge- .... 
g-a-a n . 
Een welve•i;diend s uk.s e s , wan,t de. 
mensen van de Heemkundige Kring, en 
dan vo.ora.1 de vo c r z I t c e r Maurits 
Smeyers,, n e-r heel wat werk 
ingesto t manuscript bestond ' 
immers pak beschreven vel- 
lecj hoop moest eerst 
het e5ge.lston wosden 
en omgezet worden in 
lees -d.s : tekst b,· · n 
s eesteke 

d,e s•tij 
a•an te 
e,et mlle 
t 1word1en. 

e wera d,e 011- 
gehouden to,t 

tek,.etiingen in 
n Jö•s Va,nbek- ~ 
V l ie rb<iik,ena~cr" 
de deel? Tekst 

i 
he 



l 

-- ■: 
•~' 
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S ehepe,n W'outers noemde zijn 
begriatin:g :Yo@r 19.85 ,een 
begrotin:g van verw~çh'ting en 

hoop. Zij werd in de gemeenteraad 
op 3 avonden afgehandeld, een hele 
verbetering voor de verslaggevers 
(en allicht o.ok voor de raadsleden), 
dte zieh dé m-~rathonzittiqgep van 
;vor;ige jaren: herinneren, D~e 
vergadering van dinsdag en 
woensdag zouden om 19.00u 
beginnen, maar er moest gewacht 
worden tot 19.20 u om met het 
minimum aantal aanwezigen (23] te 
kunnen stail'te.n. Een duidelijk bewijs 
van gebrek ·aan lntesesse. Ö@k de 
aanwezigen hadden weinig belang 
stelling voor de sprekers, en de 
raadszaal had vaak weg van een 
kaffee : geroezemoes en vrolijke 
gezjehten alom. !Er wordt eehter 
ni·et geta':g(, en de 1.1a,adslèden 
krijgen slechts water ... 

SPR1€JC:f<E1ELS'' STE1MPEL OP VANSINA'S TEMPEL 

CIJFERS 
EEN HOOP 

l 
Vrolijke wanorde 

l 

:1 

gp.ede komen, 
La eerst 
: eid en 

e e:11en 
è. v.,e r,n a. · - 

, in d• - 
ingen van schep~ . de 
fraktieleiders in de gemeenteraad, 
de reakties van het kol1ege op vragen 
tijdens het debat. 

De rmeerderhei©: 
.g.eéluldl.ge ve0rziGhtigheid 
De rii,eeT'derlîeid is van oordeel éia,t '<ie 
v,e1;betering van de f i.n a rrc i aLe toe 
stand van da stad "t~ danken is aan 
de zvare inspanningen die zij de be 
volking opge l·egd heef't, en aan de in 
zet van de politiek ve_rantwoordelij 
ken en van de ambtenaren, Zij vindt 

in de begl'oti,n_g,_ een ieantal 
di in g,ev:aar 

n-ne, s la.atti,j- 
bet tin,g,s-op•-- 
en et geme•einc- 

tefonds door e ntueie be- 
lastingsverminde , je weet maa,r 
nooit er zijn v r 1ezingen in 1981 ), 

wi~ he'; koll~ge -<.>1 ge,du.tcü.ge, 
7IU,<,ghu.d veoraer de t e r i n g naar 
11.ng zette eer te v e-r= 
. in• d,e no e a r a m d e 
Ln a,n c l1cë:n • e1i la g

1
e- 

. , e,n om ,..,a,11 dïe 
zware kl.appen d' in 1,83 
!n '84. D,e v e em i de scihuld 
is te danken aa, erkingen v·an 
de investeringen, · egd door mi- 
nister Galle, Zolang de gelden van a~ 
oms•cltakel!ihg van de p'ensioenkassen 

innen z ' ei, geen 
8·1'0 u,o oen wildplan,- 

,e-11, g;we· zondel' :110·0v- 
d t e,g •l e, j,,e k tf , e,,e,11,rt; ,tt 
en d:!!Jn !l s ch.e pen. 
rderheid , d voor•taan 

bes~uren als oen echte onderneming 
met: 1200 peiiaoneel-sleden e,n daar 
vooii moet eon ondernemingskapi,caal 
gevormd wotTd1on. Verd!er wil de meer- 
d screv,an naa,;, Vel'mindering 
v. ,efaa,cin,gen, zodat de Leu,ve- 
n. 17 ka•ll beste:den. Scllepan Wou- 
t •m,t d'a 'be1rro1ti,n;g, voor 1'98•S e~ 
e - vuwadt,t,l,119 e.n 11-1,q,p. 

S.P.E. weet met geld @e.en blijf 

de besp filo- 
s i;ie da~ erheids- 
t i;zaak is 1e 
k".'·a l en 'b,as !i: s van · e-g ro- 
t l '.'8' · theo.rie z e.n g.un+ 
s t a g e resl!ltate:n te b e'h a.Le-n zegt Va,n 
Mel1aert, nationaal niet en oo~ ge 
meentelijk niet. llij verwa<rbt t-ro-u 
wens dat 1985 een overschoE van ten 
minste 190 miljoen zal bied~n en 
d a e r cm mo e t. net u~;tga.ven a.kke:t v· 11.- 
h-Qge;n, d'e dien,s,tverle n en 
er moet geinwesteerd ' 
toeko~s,t t-i vrijwaven,, !<)- 
stelling .te 'b e.v o r de r a n e,- 
pol~t~e.k in plaats van en 
van de uitgaven. De bepe~k n 
Galle gelde_n trouwens enkel -,,-0-or ge 
m~enten mee taèn deficitaire b.e g no « 
ting, 's Leuven niet meer 
~ij, n d ·n de 
Ja\lien ere is 
ze~~11 d.e •e-n 
waarm ov werd, 
maar rmo.b lilVO 11- 
--tu:11.en, · ke b-elas,ting,en 
zullen in . een r,ekor,dhoogte van 
1058 miljoen 'bereiken (709 miljoen in 
1982) ~n d~t zijn voor het o~ergrote 
deel linea11>e belastingen waa-r de 
SPE glftit voor p1tog1te.óó~eve be.llilót~>1gó 
Jicd1a..le.n en voor hec belas-ten van ver 
m0·g·e,ns- an J:uxe sii,ee,,u,cies. Dit is· 

De afwezig,heid van burgemeester Van 
sina ~aac eich voelen, een minimum 
aan autorit~it is blij~baar nodig om 
de diskussie in goede ba·nen te lëi 
den. S•pro·éll.<.:èJ,-ls liec a11è_s in een 
VILO!ifke, Wt:ln1<1>1U:/,e verlop'en 'e,n, kl,e,tst,e 
zelf maar :wat: ra.a'k : Eng-eis" Du,it~,,, 
Nederl,ancfs ljl_e.t veel haar op,., Op 
maandag •oa na de afhandellag van de 
gewone dagorde ( zie ons verslag in 
vorig nummer) tegen middernacht nog 
de beg ro·t.i n:g a a ng e-p ak t worden, We 
kregen de inleiding v,an scltepen Wou 
ter,s-, d1iJe kor_t kon zijn omdat hij 
- naaT a,:Jr0ull•e g-.e•w,oon te, waarvoor d'a n-k 
op a'l.le ba,tilk,e,1" - zijn bedemki,n,gen en 
t,oel'ic\Hi,,n•g<en u.itvo,e>rig op pJi!,,pi!er 
gezet. h.ad , Di.nsdag ltregen d'.e ,fra•ktie 
voorzitterw het woord voor hun alge 
mene bedenkingen, en na de repliek 
van schepen. Wouters begon d-a n. de ei 
genlijke bes-prek.ing, die op woensdag 
:tot d,e, 6i11-<.ó h voo r r gezet werd, 
De voo-r,geste,l!cle begroting v,oor 19·85 
voo)l.zice,tt ee.n, o,v,er-s•ctl,ot van LOll mil 
joen, waa,r,v,an 5•8, m±~jo·en woor h·et 
te k o ii't v a,n :vo -.,i ge ~ a r en., en 5'0 w,o,or 
een ll.eóe.lt.ve-6on·dó voor de s·ta.dspen· 
sioenen. R~ blijft dus een netto 
overschot van 3 miljoen, De SPE ~ere 
kenc e c h.t e r dat het overschot op de 
begroting 198S 191 miljoen 2al bedra 
gen, vooral afkomstig van de omscha 
keling v-an de stadolijke pens.ioe-n·kas 
sen naarr a,e ,nationa·te om,sllagkas. De 
stad blijkt iÎán e1k, &e•va•!ll uit d1e H 
n anc Lé Le tu,n•n·el, al li.gg.eil d•e bere 
ke,ninge,n dus no g a l, yl!IT ui.t l!ll!Ga'1.1r, 
Even ver els de viales op het beJ~id 
trouwens: de meerderheid wil vooral 
de 1u:.t11a.ve,11 -i.nk11,lmpen, de opp·osiuie 
wil meelt beó--te.den, meer inve~teren, 
Al• we minder uitgeven kunnen we 
op ~erm~j,.n de b.e}e1tingen v.e:rmin 
d e r e n., z,eg-t schepen WQuteDs, en dan 
k u nn e•n die L euv,e.n·a•~ ra me'$' r bres t ed èn. 
Al 8 we de t_ew11,,r,lta•tei lin,g lïev,ol'Îl•e,iia,n, 
komen er, dixit Van Mellae~t, meer 
k krachtige Leuvenaars, en dat 
z~~p de handel e,n nijverheid ook ten 
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vooT de SPE een beg~ot· 
ting, een begToting zo~:g van be~u,- 
~o'!l•deT r,iut"Ji ., zo,n,de.i, ondne:'t' b o cp, •• n•em1:i:ng1s lust. 

V.U.: \Jiva la Patria 
De gemeente.lijke be1<1stin1g'cen 1985 
,zuM,e't! \Ie s,1,aë11 82 m).l!j 0en m!Hir o - 
br e rrg e n da,n in l 98Z. (3 m1· 1 · 

11 
. Joen on~ 

r o e r e.n d e voorheff1.ng en 79. miljoen 
aanvullende persone~balast· ) d 'i, . . 'l. ng , en 
.e,keuv7na•a,t? kl'J:J,gt da•a-r, volge,n,s. d,e 

'/,/o,. .s·un1.e' te wei,nig voor in de 
p La-a t s , De grote noden zijn: de monu 
mente:izorg' de s•tri.j d tegen de ver- 
krotting, het aanleggen van k · . , · · par eer- 
t.e,rr-ellnîen, f1e•ts- e•n voelt,pad h · 

1 
. . en, et 

s,ti~u eren van de e'k o n crà i a , het uit- 
breiden van de kulturele uitrustin 
De .. 41:tad. mo?t. afspraken mal<~n met d:· 
ur_1:,,v;ers:i.te1bt die een nieuw a.ud{t,0rî,,um 
W!ll b o uw en. Il.an de Beriots,traat. Daar 
aan zou het eigen Patria-projekt l<un 
n?n. ge~?ppeild W0l'den, z o d a-r; 1.euven 
e:i,ndeli1Jk aa'n een behoorlijke kctri- 
g r ers,s en akl</o·mo,d at 'ie· zou kom~ h e e,n 
uni~eTsiteitsstad waardig. ' 

Merisen :z:tjn apaarvarkentjes 
De' stad m.eet d u idel ijker h.a.a r stem 
laten horen tegen het laattijdig door 
bet.alen van; gelden die de stad toe-· 
\!.om,e.n d'oor de ove11heid, zo vi,nd•t 
l\:.gal:e;v. De.ze laau•ijdigheid k c s n äe 
1:iu1Sge.r de La.a't s te jaren al 250 mil 
joe~ aan interesten op kortkrediet. 
H ~.t pC!.Jt.6 o ttee.t.& liadu mo e.;t m4x,<.mtta,l 
1:vt • .tge.,bouwtt w.o,Jt.de11t m,et µ,o·r:tnal.e sta"tu 
te'll•, en aanvul le-nd kan dan nog ge 
bruik gemaakt worden van de andere 
geboden mogelijkh.e·den: DAC, stages, 
te.werk,ges t e Ld e werklozen .... en, is nog 
we•no•eg ziroyol we·rl< t·e doen. De a•.uto· 
matisatie moet behoedzaam aangepikt 
worde.n. Een goed managemecnt is niet 
alleen investeren in macHlnes, maar 
M.o•o;ra,l ,Üt me.n,&,e.n.,: goed g,ei;chool,d p,er 
son.~el. 
ET wordt al te rers bezuinigd op 4e 
'fa1<.ultati,,eve uitgaven, die nochtans 
m a a.r 2 % v.an de tîe;grotLn,g uitmaken. 
Zo mo e•t i,I} ,d i r.. j1à0a i; "an •i:Ï,e j e u.g d !;l·.e 
j•ugddienst het stellen met een lre 
die~ van 200.000 fr, zal er voor 
kampvervoé.'11 moet e.n betaald woi;de.n, 
e11 is er 7, 1( tarÎl~fvei;ho,g'ing v o o-r d,e 
ve,rtonin:gen in d,_e stads s,c!1ouwbu.,cg. 
De inkomensbelasting moet pJt.ogne:6- 
6~C!.b toegepast worden, en er moeten 
taksen geheven worden op hinderlijke 
zakén, en Lu.x e., 

De goede werken van 
VaA M.el laert 
De SPE ha;d ee,n 20-,t;al amen·dementen 
in petto. Van Melfae.xt Hoopte op be- 
grip v d,e meerd · oind,a,t 
h;irj-z,!!l! di.~n:t..te.. · 
bÎ'j he sen v•an s' n- 
s io.enk bij an l 
~eden. chepen Wo t 
e;r a '!, l w ' , g 
' · s-i n · h .! 

p v· b 
een -a a n t a L . - 

worde ·t ·aai; w e- 
ing t~o ·a 
e lnetis•c c - 

s,pr.oken e,n e e.- 
ve.-11 oncwe,:,p, t z o a s vor1.g;e 
jaren met een kant en R1aar gedruk- 
te be11;11ot,llng waair g,.een · 
t,e :v,er.a,nd'er'e,i\ vil el:. Va, 't, 
zei ook dat al zijn vo 
overeen8't.emden met het meerJ a,ren 
plan 82-83 van he't ACW en hij noemde 
10 C'/,/•P ra•adal:e,die,n dl,l,e da:tl. AGW-pl!an 
onderteke.n'8en, .$i.j re:k,e,n·are dus o,l, 
deze 10 om met de oppositie een 
60.U.e.de. 111e.vi.d.e.Jt.h.ud te vo,rmen en- om 
samen een aanzet te geven tot e.e~ 
li e..f.a.nc..e.p:O ',ê,Ui . .le,k, E e,n cn,Î, s rek e n i, n,g 
natuuTl-ij lt. !Iet me,r,1i.u.ken "/ie,W-ió:a,n 
datari•'' ia immexa ankel nuttig in 
verkiezingstijd, 
nall>ecqu.e Ug~ wiat uit e,rvaring, van 
vo11i1• l a,ran 41tt ur voor de raad, 
gea.n marge i■ om ieta fund·amen•t,eela 

~\ 

•, 

' ~ ~ ~' 

te wijzigen aan de begroting en na 
haar algemene beschouwing hield zij 
het veo~ bekeken: ha13,r frakt:iJé z-e u 
:vlT~er ~i1 de bespreking nie~ meer 
tussenl<omen. 

7 wijkagenten en een honë 
De politie gaat de aand~cht meer 
toespitsen op preventie en dienst- 
verlening . Daarom w de a~nwer- 
vi.ng in het vi;,:o'ru,i tz; ges t,~td 
yan ? IHjkomeria,e ',lij mt e n é'n l 
poli tieh,ond di,e spec · zal ge t: rai na 
woi;den voor de bewak· van onder- 
grondi~ parkings, zo~ls b~kenW oor 
d en wan ye r de,j:'lf en :,,à<ttda l i s•me. 
De SPE h,éef,t ·k,ritiek op het infor- 
oatieb·eleid van de Er meet 
een e c'ht.e infodie,ns n en .Info- 
1.euvén m o e t; g,e;henwa. d' 1.?o.rden' 
tot e,e,n ,z e•l f1s,t a<n.d i: g , vee i <r•u<i- 
me r opgevat, le opp mo•t er 
ook aan bod komen e er dan ook 
aan kunnen meeweikcn. Maar zoals men 
weet hs Info-Leuven a Lth-a n e veor 
f.9•85 en mfss.chi,en ook voor I g,8(6 ver 
oordeel.tl om verder ingepakt t~ wor 
den in een advertentieblad. De g,;ote 
stad Leuven wil het d•o1llein Arbre 
1<,,;ij t à,a•c vroege-.r door l)'et kl!e'Îne 
Wils:ele aangekocht, o rrd e r b öud en, en 
uitgeijaat werd. Hat is door de stad 
sinds 1977 systematisch verwaarloosd 

(.SP.E.), b î i- ,eval 1en door 
·U.~' tti,e ,at ·er 
'al"'s " ,p'er koin t 

op aar be en Wouters 
g,een an r p· ge wil 

a a;,;;pm 

Audit0.rium De Sorner 
A'ls we schep_e.n Aneiaux moe-ten ge 
loven dan wordt er heel wat gepraat 
over tewerkstelling, maar veel kon 
kreets komt er niet uit, behalve 
(,we.'.er) een ~TK-plo•eg die de tewerk 
stellingsmogelijkh~den voer nieuwe 
zelfstandi.g'en moet onderzoeken. 
Het jaarl!jk~ weerterende spook van 
d.e E,x.,po-hal he,eft z,ich nu tn twee 
gesplitst. De optie om ~~n volv 
funktionele ruimte te bouwe~, beeft 
men opgegeven, De cengresruimte zou 
in ae binnenstad komen, maar dot is 
eigen'lijk e'en initistieî va,n de lW1:, 
die een nieuw groot auditorium wil• 
bouwen (aadLtoJLlum Qe SomeAI op de 
speelplaats van het vroegere Lyceum 
a/àn de Be.riiot;.st,raa,.t. Maai: dat wisten 
we al van Van Itte-rbaek. De e:Kposi 
tieruimte zou aan de rand van"de 
stad komen, met g.rote parkeergele 
g.e•n·heid. V:a.n Zeeb'roek ~S'PE.~ heel/t 
krit'iek: me:n he•eft enkel oog veor 
congressen en exposities maar men 
denkt niet aan grot,e sport~anifes 
taties, popconcerten en earnaval 
bals. 6erts (~PE) vroeg 
ruimte voor het projekt 
vorming. Schepen Hamels 
lokalen ter beschikking gesteld in 
he,t S'ITO maar de p•'l?'oj1ektlei'dster 
vond s,ch,oóiloR:·alen ni·et g·eschi.k't 
voer jón,geren die juist 6c.fi.o'olmoe. 
djn. 

Fee.sfneus \lanzeeli>~oec,~ 
Libe..rt {SPE~ stelde een vra,ag naai 
de Éusie van het stedelijk muziek- 
onde,i;wijs en het een~er um. 
S ch e,p e11 R•a•Dice 1 s g alf t:o,e e,en. 
g ro-e\: vers è\til bás taàt tp1:ij,s 
par leerling {1500 fr c ato- 
rium, 300 k onél:erwijs) 
e,n h<>v c \'Id u o e lià.g.en 
voor sted nderwij s 11-l- 
tijd 2 of ab uitbetaald. 
Ais ~e su eesce"ilijk- 
heden ter ·se,:, onver- 
m,, jl; <6.t:netu 
A Va · veriheugt 
zich erov et voor 
openbare feestelijkheden lfa•n 700.000 
fr: "e:rnoogt is . ·. 
,daê -is noig, t',e . , 
e'niging·en dei'tls 
organisatiekos 
valt ander der 
li.n,g en kunst e 
kri.!!iek kot''t en 'g 
zaru~,6, n,<.e~ vee.t ni~uw6, 
doo1t-,6po~~e.n. De paus wer ~n et 
sportieve g'e•b·eure o a·nE 
dank zij hjl ~ri~ 
s~~rrstad1ium een i e 
dic'ijte dromm.en ge. n tan.à. 
te. ho.ud ' 
. he• 

do 
da,t 

• 00•1' 
sclie 

ed!,d 
en. 

sc'liien een 
mo'g,elij kheid zijn. 

€oeh (SPE) schoot met scherp naar 
!ierco ~ie ook ~chepen v,n de jeugd 
u. E.ri; l6 g e.eit }'eugdbetu.(I ze,gt hl!; 

• - .:J • e•l' :i: s ge e.n 1. ~t~a:s t i,.u>k h•u u r , e.e n: s l e clli- 
t e dienstverlening , geen opvang . 
vooT de jeugd na scno~ltijd en in 
de vakantie, geen konkrel!e plannen 
voor pet )'•aa.i; :v·a,n <l.·e jeugd·. Het 11et 
schijne,n va11 á.e al.t,e,:,natieve rl,eu,gd 
kran•t 1bewij:rt het ougeuoe.gen. De 
schaduvschepen van de jeugd M4R~e 
Verlïe;ye~, d-i!li nota b.ene tot/ da meer 
derhefild be,ho,011t, :t,e,lit,e, oo,k zijn pro 

•~ram1na. uiteen1 het llµdget :voor de 
Jeugd ~a gestegen van 2 3 mil' 
naaT 4 miljoen en dat 1: p 
De kritiek ge,ldt! vo,o,ra,l 
v a·n •l'î et j e u,g,èl'p a T •l e-ate:,n 
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van de jeugdkonsulent, het ontbre 
ken van sanitair en schuilhuisjes 
op de sp~elpleinen, nieuwe speel 
!! 1 eine-n, Red. berg, Kolveniers hof, 
scholierenschaf~lokaal. Geeraerts 
(VU) sloot zich aan bij de kritiek 
v-an de SP1E en Anthoon (S,PE) vroeg 
w,i.,e nu de 4chepen van j e.ugd WM? 
Dà,t b Le.ek dan toch Pierco te zijn 
maar zijn re,plie•k was erg zwak. Er 
moe't: e·er·su een ,nieuw personeels- 
,ade om een jeugdkonsulent 
· e ns-t; te kunnen nem·en,, 

.e n zich behelpen 
t. Voor hec jaar 

~ er een a,nim,a·eie 
eh op 16 februdri 
werk.groep e.v e r het 
oor het scholieren 

er nog steeds geen op- 
! et Kolvenièrshof b1ijft 
bè or de jeugd, de jeugdher- 
bergcentrale heef·t opnieuw interesse 
laten blijken. 

Mosselen voor Vanden Eynde 

t 
l 

Vand·en E'Ynde (e'X VU) die tijdens 
deze legislatuur waarschijnlijk nog 
~ergens voor en ook nog nergens 
tegen heeft gestemd, ging eindelijk 
de rede~ van zijn onthoudingen toe 
lichten en daarvoor werd het wel 
even stil i~ de zaal. Vanden Eynde 
is niet akkoord met de toelagen 
policiek va n 'het stadsbestuur, het 
zal nooit meer w·orden zoals het ge 
weest is, zege hij en men moet be· 
gin.nen met- de a6bouw va.n de. ve..1two.11. 
ve.n .1te.ch..te.n, gedaan me.~ de ~in..te.11. 
k~aa.,1,poii..tieli. Een bepaalde vereni 
ging gwbruikte haar 1800 fr voor 
een ffiQSswlfeest! Ook de politieke 
mantelorga~isaties kregen een veeg 
u'it ële p.a n, e'n V,anden Eynde besloot 

CIJFERS 
OP EEN HOOP 

met d e z a wijsheid: h:oe n1cte.11. va.1tken4 
attit de. t.11.Qg, ffoe dunnelL dib 4poe.1.ing. 

Wie mogen dan toch 
die varkens zijn? 
Wie mogen dan 'toch die varr ke n s zijn? 
Devlies (CVP) was het in g.rote 
lijnen eens met die .l,ritiek .e,n vroeg 
ook een herziening vaû de subsidie 
politiek. Van Mellae,rt (SPE) bracht 
hulde aan de veren4gin~eIL d~e zich 
werkelijk inzetten en áie de sub 
sidies dikwijls broodtodig hebben 
om te overleven. D- SPB vroeg nog 
toelage voor de werkgraep Vrouw en 
gemee.nte en het c e Ll e.g.e beloofde 
dit te onderzoe~en. Brepoels (SPE) 
drong erop asrn om de kredieten vo o r 
ontwikkelingssamenwe.r,king te ve.r 
hogen. De b e.gr c e Ln g ,vo-orziet slechts 
0,047. en dat is v er b e n e d e n het 
streefdoel van 17.. Voor dat schepen 

\./'outers kon antwoorden zei Van 
Mellaert:"ge gaat toch weer dat mes 
niet boven halen". Wouters had bij 
na bij elke vraag om ver?~ging ge 
antwoord dat dat onmogelijk was om 
dat men nu al op het scherp van de 
snede zit. Schepen De Reycke ant 
woordde dan dat Leuven helemaal niet 
beschaamd hoeft te zijn. Het Derde 
Wcreldsekretariaat be~chikt over 
een helf-time kracht, die echter 
veel meer dan halftijds presteert, 
de Derde Wsreldraad kan beschikken 
over lokalen en over de hulp van de 
scadsdrukkerij. Ook de subsidies 
voor het vluchthuis kunnen niet om 
hoog, alhoewel men zich goeä bewust 
is van de zware problemen. Het vlucht 
huis krijgt een huurtoelage van 
270.000 fr. Wier. viel een gevleugel 
de uitspraak van Sprock.eels;"niet 
alleen vrouwen zijn martelaressen, 
er zijn ook m an n e n ... " 

De egel verliest zijn streken 
Naa.r aanleiding va n de vra;a,g v,an die 
SPE o m de s ane r .i n,g,s p r·emi e te V"er 
ho gen, mo.e c en we n.og die t,ussen-kom'st 
vermelden van Verlinden (CVI) die 
antwoordde op een vroeger verwij,t 
van îobback ten aanzien van de ~g 
ciale bouwmaatschappijen. \T,el'ii!ldia,n 
beweerde dat er sinds 1977 12~ 
k r ot t e n v e r v e.n g e n werd'en door 183 
nieuwe woningen. Van M·ellaert bad 
evenals uw verslaggever- moeite om 
de cijferdans te volgen en vroeg 
zich af of het niet e e.r d'e r 40 ~'Leu"7e 
woningen waren en de rest nog ~oe~ 
h.om.1>.tmuz.lek. 
Net voor de finale stemming over 
de begroting kwam Bchets nog de 
houding van de €VP-jongeren toe- 
Li e h t e n ." Zij zullen zich d·itmaaJ! 
niet onthouden ~aar wensen gate• 
onverwijld wa~k gemaakt wordt van 
b1lu . .lmp.ü1g va11 he..t peM01.ee.tl>ka.de..1t, 
l> t.11..lkt e pla.n n.lng v a.n .ln vu .te-'L.lng,,rn, 
.ü1voe.1te11 va.11 bu!Lo:t..ll?,a e.11 veJLkoop 
van e.lgendomme.n. Van Mel l,1e1ët •e 
ageerde: als de CVP-jongeren nu ~l 
zo 1teakt-i.ona.l.11. zijn, wat zal ëla't 
geven binnen 10 jaa"? De begroting 
werd uiteindelijk meerderheid tege-n 
minderheid goedgekeurd. Vandert Eynde 
was al we,g, dus geen on~houding. 

N G IN C J F ER $ ------------------= 

1 • ~e.wi>ne on·tvan,gs ten. 

- P.1te.l>-iia.:t,i.eA, /1u111<getden, öijd.11.a:g,en 
voon: onthaailgezinnc?m, a.6,leve.11.e11. va.n 
éµtteM:en: 7 6, 9 Mio e 3, 4 ~,: ) 

- O'\J.eli.dlta.ehten ( .to,elag en 4.taa..t en 
p!tpvknc.le., belM:tk11gen, tu44e.nkom.1>t 
an·de.he gemeenten v o o s: b1t.a.ndweelf. ... ) 

196'8,I Mio ( 88,51 % ) 

- Schuld: Volv.ii.d,end.e.n ga4, elektlt-i.ci 
:te..l:t?., w.a.t:é.11.; :tuug b eta.t4:11g van ten,i.n 
g e.it doo n: oeMw, h.Uk6a.bli.,<,eke11, g.11.ond- 
Jte.g,ie., 178,6 Mio ( 8,03 % ) 

2223,6 Mio ( + 2,65 % ) 

2. Gewone uitgaven 

Pe.Mrnee.l.1>k.ol>;tem: 998, 7 ( 47, 10 % ) 
We1di.litg4kol>te11-: 267,9 ( 12,63 ,: ) 
O,ve,rod1C:ach..tell ( toelagen aan OCMW, 
ge.zütn.ef! e.n ve.1teni.g.i.m.ge.n, i.le.ken- 
Jw.l.1ko4iten ... ), 237,3 ( 11,19 % ) 
Sc.huld / .lntuu.te.n e.n a.6lol><I en vo,.n 
J!,enLng ern l 61 s, 5 ( 2 9, 08 % ) 

2170,5 (+ 2,07 % ~ 

liet 4en 
is 1gr~n- 

e.n t 
v a.n 

eze t 
an de 
tij- 

en 198'5, - 
sfonds te 

k e.nt en dat m 
kening houdt met 
loonkost van 6 %. 
ling van overdraclite 
OGMW) beinvfoed~ he 
deel van de persanee . - 
s o Lu a e cijfers s-t e g e ga.ven 
voor personeel slech 8 miljoen 
( 1984: 970,7 Mio t,: 5: 998,7 
miljoen). Dit bete• Ie pe"so- 
neelsuitgaven met % s~ij- 
g e.n , m.a.w. de bez op per- 
soneel gaan .n.c g o:nverm eo::d door. 

SOOI~LE BIISTA,N,D: 
-110% 
Indien we da uitga!fen ,ra·1'8'Sc11iik~en 
yo !lgens he~ soor,t d ie,n.s t,ve,i,llenil),g 1 
ko·men we to,t :vo!l.gan,de v,erd,eling : 

Veli. ia e e.Ji. ,, weg e,n, wa.t,M, - 
lopen, 
1/olk./ion.tw..lkke.ling en 
ku.n.4,t, 
Adtni/'I..Ü:t11.a..tie: 
P o•li-ti e: 
Soeiale, bij~tand: 
Re.i.nig,ing~ d.i.e,n,1i.t: 
Kun•.t- eb tec~ni4eh 
ond,uwij4: 
81ta,11dwe.e.1t: 

14,90 

14,63 
Il 1,, 7 j, 
9,55 
9, 48 
6,29 

6 ,,06 
5,26 

3'23 

3· I Il 
~54- 
207 
206 
i37 

131 
1 l 4 

Er zijn slechts enkele ~osteu die 
met meer dan 5 % st:ijgan: biblio 
the7k (+ 6, 7 %) , ered:ienst (+ s.3 %) , 
soc~ale hulp en g~zinsvoorzieningen 
G+ 7,4 %) en afvalwater(+ 9,2 ~). 
De posten waarop bezuinigd ~ordt ge 
•7n een duidelijk beeld welke rich 
t1nf de C!!-PVV-koalitie uitgaat: 
s o e t aä a b1astand ~- 10 %) , tew;rlt- 
stelling en arbeid (- 14 %) d- 
h · d h , .. , ge.zon e1 en ygtena (- 31 8 ., b. 
. , ~1, uisves- 

t1,ng_ ~n ste?ebouw (- 16,4 %) handel 
en n~~ve~he1d (- 7 %~... • - 

S'VETTE EN 
3MAGE'RE JAR1EN 
De inkomsten en Uitgaven velgen de- 
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De e raad,s,,;,•e11,g,a,d,eri.ng is .ge- 
P~~ 1 april en Spr-oc,)<eel's - 
ht] weer voorz,itten - wil liie 
~erp . n naar 26 maart, maar dat 
1s een d7nsdag en voor meerdere ;aads- 
lede e_nog wel wat anders of hun 
a-gen bben, ee,fi 0nmogel · . 
M1en •k t h1e1t du•s nt et e- 
ga,a t t e m 1 ·ap,ri.l zegt 1 ' ' s t maar wil het pa~sve~lo 
verstoren. - 

De kor:mrrnissies ~ijn stil.ge\lalleri 
Van t agt er in bij 
de a w a Î.ng t,wee punten 
van .e r n afv '· J 
met de St ... rui- n 
het BPA-kanaalzone. Het c e- 
w-e1:'k is de raatste tijd c 
.6t.(.f:gevo.tLe.n kl j. e ordt 
t ilj1,1lens d•e z,i t t do f'è 
o:- áad•s leden a an.g • De 
optie &t. Geert ui -zoals bekend een 
geldvFrslindend projekt- zou in de 
be~oegde commissie uitvoerig moeten 

· komen en ook de ka-naalzone 
SPE te b-e.La ng r i j k oim er 
'fhee•n ;te s t'll:ppe-n", A'.Ji- 

'v. ;i.ts·te,llen dus. Ook het 
n ieu,we reg'I. ement OJ! het ve rhu·r,.;,n 
van st·adslokalen a a a verenigingen 
is n-iet in · · ie besproken 
ten · · jàre en d 

uit Van k 
Gae en en 
En h von 

we adv ie CVP 
ni. n de. a< e.n. Wa,artoe 
dienen adviesrad~n dan? Met dit 
nie glement zullen de prijzen 
all s stijgen en dat is volgens 
de iti~ in ~e.enstrijd ~et de 
e h.e. v a n h,e,t c-ol:~,ege · om m1.in,d:er 
te d i ë-t're·n m'a,a·r .- 'è die rrs Ever- 

, maar de e~olutie ge- 
d a~ ~an een koali~ie ver- 

a. De truuk is nog- 
dens Ja- 
iks ingen 
i,ng1en ,~ome·n 
a-n-d w, ,r s,t 

ua, de L _ge- 
haald heeft. In een vemkiez~ngstijd 
is het natuurlijk popul~irder om 
van beleatingvelt-lagtngen ~e sereken 
a,a11 wel e-ve r d~ di:es,tisc· - 
gi:11,gen' die m•ell ;z,at d'o o nv la, 
aie,n- e.en,maaJ: g1e'k{o.,z1e11 is. <til,e 
van de tl'ekenin,gen ill,usn t. 

1 971 + 9" 
1978 +102 
1978 + 45 
1980 - 47 
1 . .9,8'11 -1106 
l.:982 -IVO Va r:kiie-z•tng,en 
1983 + 78 
1984 ,.. 7 (begroot • 2 '1) 
1985 ,.. 1 (baaroot 't53) 

~ 

lening aan 6·e verenigiag-en te ver-; 
beteren. D nemen beslissingen 
i.v .. he eringsgebied 

g g 2· ens 
s eve !e 
ie n. ls 
da eint•r leden 

e mogel rage-n . unne.n 
stellen in de eerstvolgende commissie 

, vergaderin-g, maar de zaak moet nu 
goed.gekeur'd "!Prden om nier het ge 
vaar te lo~~n de subsidie~ verloren 
fe s i.e'n g,a,a,~. llerUnde.n (CV.·!>) g,e.eft 
.sr.aag wat u-itle,g over ·het projekt 
en. zo v e r ne.nra n we dat I.n.terieuven 
het gedeelte Brusselsestraat, Capu 
·Ccijnenvoer en Zonnegang zal res tau 
r~ren terwijl Heuvelhof de ~agenweg 
e.n de Beu r's ga:n,g voor zijn rek.en i n g 
n.e.emt en St. Waa"r,teqsda1 <11.010,r d,e 
-renove-ti.e y.aq Vriezenh·o·f zal e o r.g e n . 
Van :ttterbee·k {V,Uj vraagde dat de 
inplanting van een woonwagenpark 
vooraf in de commissie ruimtelijke 
ordening zou behandeld warden e~ 
ook dat wo or Sp,ro.c,J¼,•efs groo-t- 
moedïg toe . 

[Je Wilso .Mt 
D.e fameuze bocht 'in de 1iolsbee~se 
steenweg ter hoogte van de Wilson 
la~n, die 'b.e do e Ld was om de veilig 
beid van voetgangers, fietsers en 
schoolkinderen te verze~eren, heeft 
v_ol_g,e,ns V•an M•el la-e,rt 2c.i.fn; d,oC!Jl g,e. 
mil>'<t. De au·t.o·mo·bilis·t·en ,h,e:b-be.n ai 
hun aandacht/' ,nod'1g ze.gt _hij om zon 
der blikscha,de door di.e bocht ta ko 
men, en d a a-r d o o r gaat de aandacht 
voor de zvakke weggebruiker juist 
Vierlotre els rdt da-t 
het kol gew ·(l.o.n 
we,,i,d: om p,u,n, te l!e,g-. 
gen, ma o of er 
i'e'ts kan' 4 OF d-e 
zov~elst rd leum 
dus san ak ven. 

woo,r- 
e de 
l ,r 
W dat 
nd ur 

ziJ el immers 
ni op de wet die ter- 
,z a • . 
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WIE IS BANG 
YOOR 1 APRIL 

D·e •e ,r n e'd's ,n d e 
s ,t b c s t,u u,~ .t e i;,e,n, 
e;0 oe zijn om • riooi,w,a- 
ter naar het zuivering• · • on ·t,e 
voe•en,komeo weer ui ~an bod. 
Zo w· a,ell't aveel 
ac~t werke Half- 
11!·&,a,r t om,g e v • p.g,e",Q;p·en 
h,e:b b t ko l v o L - 
doende heef ~ ellen- 
~wa v sn bewo,ner.s e.n ih" s en 
voor s eh ad.e aa n de omli e stads- 
eigendomme•. De vertrag s te 
wij,ten aan de onbareken nd~r- 
gr,ond ze.g,.t S,procka,ets ,, ntu•elfe 
s:c:liada, 1êl•salig,en-do, al ,.,,e,i,- 
ha•al,d .p de aen-n -ie e,r 
verant jk voor ls. De ~ande- 
laara kriJgen van de atad een attest 

\il·aarmè,e .z;e d'e g a Le-d e.n v e r Li.e z e n bi.j 
hun bela,stingskontroleur kunnen v e-r+ 
an t wc c r'd.e n , en ze zijn daar volgens 
Feyffer (CVP) best tevreden mee. J:lel 
becque (4g) vraagt naar het standpunt 
van het kolLegc t.a.v. bat wo.elt/.:l,j/./z 
h..1!.11 da.c b.e vc-e g d a instanties in i:le- 
Di j 1 eva ll•e i wi 11.e•n ~a,n,l e,gge n 0m ovei:1- 
s·trom ing en in Leuven te voorkomen. 
·Ze vraag-t da,t men, alvorens een be,-e 
slissing te. nemen, het effekt van de 
kollektore.n zou afwacbten en onder 
zoeken of er geen andere mogelijkhe 
den zijn. O'o k Van,d-eza.nde (VU) vindt 
h,e t o,n ve""'a,n t•w oord OJm een nat uu rgeb,;Led 
van 400 ~a te laten overstromen met 
verontreini~d water d•c nog altîjÁ 
rechtstreeks in de Dijle vloeit in 
plaats van via de kollektoren naa~ 
het zuiveringsstatio-n. V~n Mellaert 
hoopt dat er e en ern,stige studie. v an 
d c g l ob·af e w,a c e r p rob 1' e.ma•ti e k z a.L gfe 
ma ak t wotrden buiten a;Îie polem'ie,1<,. 
Volgens Sprockeels is de onrust van 
de interpellanten vo&rbarig, er ~p 
nog geen enkele beslissing genomen 
en het kollege heeft nog geen sta~a 
punt ingel!ome.n. 

De geld1elil sixties ~ij,ri 1.Z0:€'>·rk>ij, 
De s t ad wil 8 gere•nov.eeple hui.zén a.an 
de Ram1>erg openbaar vcerko,pen en ~er 
wachc ee'il. gemiddelde opbrengst van 
3 ,5 milj·oe.n. Va berekent 
dat dcëe r m· - 
ge1kos t va n 
bij ,d.(e .e n 
van de ~e 
den a,l t · ind,t: hij. 
V~~ lu.t ee (V e (Ag' 
ziJn het met hem . e vol:geniie 
u•i tve,:,ko~I! zal N · 
en d g r j, 
waar e o 
Ji 0'. m, r d g - 
se. ite at 
en de g,rou regie ,ka . 
ten niet meer zul. akken, de 
gotden. · .i.u 1.i.j .lj · - 
ning zij hui gs- 
maat jen zo 
a,i,s s t: ,d,e-n 
me.en _ e v, iat 
zullen :,,ijn_ àl ken.d oor 
Van Mell:11.e>rt e. trouwecns-, de 
reno · ag wat ~ead 
kost i - 54 word,en 

ko - - 

_j 
a 
0 

h •e er- 
van _ we soc'ial,e 
woningen_voor v Schepen be- 
ii ey DAG ragen voo,r 2 
o pstoll!er voo·i, 
h e, h.et kia-i:bJ!cr;- 
c h- 'rcC•O ,wi [ ,eren· 
Bl'• z, r he îi' uiî,,t>wer- 
ken ·en j e•ugdwe,!lzi§nsp!lan. 

De ro<iie verleidin!!:I 
'lle 11 ai a,a r 13·el g,j. s- 
~ h1e' e' B d11a C·S;t/ 
·( de a • · • 
euH d ut:i.sch 
d nden gele- 
en de toestemming am in no,vem.b - 

een tentoonstelling van oude af:: h 
op te ~etDen in de lial van h t ic es 
h · · • e stad- u1s we-rd1 die toe lat. . 
k,en,, ~ollège is van 
he,t ,n ,po•li.tJ.e.lie. man 
gaau, t d.e ta,nto•o-n 
als ti'tel "Ve. Rode. 
Arm Vta·andera 
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Kansarm0.e d~. De krisis 'trceft 
ons allen diep onder de 
gondel, maar erger is het 

gesteld met diegenen di~. nog 
nauwelijks wat om het lijf hebben. 
Steuntrekkers en thuislozen balan 
ceren op de uiterste rand van de 
overleving. Het OCM\V knipt extra 
gaatjes in de reeds volkomen 
dlehtgesnoerde buikriem, het stads 
bestuur jongleert nonchalant met 
begrotingscijfers en kn~jp! het al 
behoorlijk in het voaruiteicht van 
Ji5t86. In de begroting :gee'fl c.ent 
vroor een groeiende beYólkings 
gr0ep die steevast ài1t d·e boot 
geschopt wordt... 

MOET DE THUISLOZE ALTIJD HET ONDER-SP'IT DELVEN? 

EEN PAAR· HONDERD 

.\ 

\ 

Een afkorting met rugpijn 
Wie dan wel het heft in han?en reeemt 
en zich moeizaam e e.n we.g spit do_or 
de uitzichtloosheid van de honder~en 
thuislozen in Leuven is opbouwpro 
jel<t SPIT. Een afkorting mee r.u g+ 

l.' 3·n die staat voor: Scrukcurele 
P · · · tie aanzet tot volwaardige Particrp.a 
en Integratie van Th~islozen. 
Samen met een tiental andere ~.roe·pen - 
d. . h be•io houden met thoislozen 1.e Zl.C ~ " . , • • • f 
roblematiek doet 1.n1.t1.at1.e neme~ p • . . . d 0ikonde eén gooi naar 1.ngr1?pen e 

veranderingen binnen de t.hu Ls Lo.a e.n-: 
werking. . 
Fn; ligt een ambitieus p r o j e k.t, op d•e 
plank dat op 5 jaar tijd een funda 
m a.n tel e r.e a,a•n,l' a k 11,an- de k-an s atmo ede 
wil; r,eali,~eron. Konkreet ,za1 e-r. ~-e 
w•erkt w o r.de n rond 3 a sp e-c-t e-nc .fe.,lt/k 
e,n/of d agbe e Lg h e i.d , woons,t e-n gel.d. 
Dat zijn de basi,s,probl.emen wa.arm!".e 
alie t h uLs Lo z e n g,econfronbeerd . 
~orden. Soms wil het nog wel 1uk~en 
om voor een ,enkele thuislöze •~t te 
,be,vei~e-n, maar d·e k an a-La'n ~aar een 
aanpak op grotere sctiaal e1:t~en 
hopeloos verstcpt. En daar wil SP7T 
wat aan doen ·1 Zo stapt men eerst 
aaags naar het OCMW en het stads 
bestuur met konkrete plannen om ~o 
snel mogelijk een vijftal merts.e"b 
aan het werk te zetten. Wat_ la.tE!r - - 
mo e t, de oprichting v a.n e e.n l\uu,rdM:s 
c o Lhe c t i.e f volgen. . . 
w·. b dden een gesprek me,t Flor 0r:t.J' 
c~~rd:n~tor van SP]m en op~ouwwerker 
van Oikonde. 

IDe neus ViaJPl ~e;liitiici 
Slf!H ;.~ o•p zoe,k nroait eem :ii;u.lme./lce 
aa,n, a1h. v am de ,thui/6 l o z ein phio b,f. (!)ma~ 
•,t.lek, f/ o e .U, ,d.l,i/: alieima·ad. g egiwer.ul.'l 

ge•teld an dat op de werktafels van 
OCMW-en gem·eenteraadsleden .g ës.c hov e n . 
Dat was net voor de gemeentèraa·d,s 
verkiezingen. We hebben Le~ven toèn 
voorgesteld al·s eèn stad die heel 
wat thuislozen a an t r-e k t , Ben boel 
mensen komen uit instelling~n, ?e 
gevangenis of uit e~n ,syehia•rLsche 
opvang in de anonim1te~t van een 
studentenstad te-cecht. 

Middenin de helse drukte 
van de Vest 
We m ak a n daar de ge s 
mee. Neem nu de gev ein 
bepaald c g e'n'b l d k · - 
tijd yo•orbij • t 
niet, v a-a r n aa r 
li"écm· o p.g e'ge ve n , 
n i.eit me.e r en cl 
mida,en in de hes 
vest meit een paa-r n C1P 
zak,'een gevangeniser ng en een 
valiesje afgedragen kleren, 

Er zijn organisaties die zo-iemand 
opvangen, hem onderdak verlenen, een 
eerste poging ondernemen om de hop.e 
loos verwaarloosde admin~stratie te 
ontwarren en dan samen denkèn hoe 
het nu verder moet. Daar bli'ft het 
echter vaak bij. en 
zijn beperkt, ka er 
nauwelijks bij, · e"a~ 
een we-ck~oosheid r in 
BO•% van de ge v a.L t e un 
n r e k k e n v an het t 
wordt tegenwoord" . 

ruggesteun om te~en de fataliteit 
op te boksen, maar 'éle vo•ortdut:~•nde 
teleurstellingen die ~e ondervLnden 
in hun zoektoch't naar oplossingen 
houden ze klein. 
En daar is de maatschappij medever 
antwoordelijk voor. Zij krijgen hele 
maal g~än kansen. De conrinoiteit 
van werk, een geregeld inkomen en 
behoorlijke huisvestLng zoµden al 
wonde-een doen ... 

Daarom willen wem r het 
beleid toe werken. o~der- 
vonden dat we alle als 
machteloos zijn. tap 
haar frontvorming 
Voor ohs is dit n wer, 
s•an doen, Lobbre ~s .. 
a b.s'o l u ut ïtooa :i.·ake "à e eie n 
een p,oliti,eWe Yer . 

Schoppen met S.P.I.T. , 
î•k .teu .ü1 de vooJi.6.t.e.e_.q.n:góma.p het 
volg ende:" .l-n de mee~.t. at.gem,,_en z-i-n 
een ak,tieve bijd11.age lev~/t.en bij de 
~,t11.uktu1t.e.:.e optoóó.lng voo.1t e.en z..i.11- 
volle pa11.t.lcipa..t.i.e ett .i.n:teg/t.u.i.e van 
de ,t/iu.ü.tozen." Hoe !ltl>e·.t: d.i.:t ge 
beuJÏ.en? 

I 

Huisvesting, Op het eecste zicht 
nauwelijks een probl~em zou je 
zeggen. Rn toch. · · · -S e,r nau- 
welijks a'a n-g e.pa s eid 
vo'or alleens,taan Heet 
wet studentenkaa arte- 
me•ntt iem 
111id Lg,en Het is e.n .da·,t de 

v.am de 
nroe ten 
male le , ee 
-d a zake n 

h ,r ,omda,t tl' en, 
Samen met De -Bam, De 

5t
uc, e.t ac, lijk 'he . Aan de sta,d zouden we willeu vragen 

CMW, Halte 51, De Wiss
11
l: De Puz;r;,e'I. ,M:rukturi t dLg èen Mie.i.aaR. Óótldó te finau_c:iere'tl 

en het SAS is er al een Jaa':" lang . fout zitten. v a.n laat ons zeggen 3 of 4 111iljoen 
rustig vergaderd om het akt1.eterre1.,n frank. •De bedoeling is dat de stad 
af te bakenen. Nu staat het :,;;waa~- Steevast uit de bloot @ese.M@pt uit haar peraoneelsbestand 5 mensen 
dere dokwerk voor de boeg._Met Oi- u1t verschillende arbeidsdisciplines 
konde hebben we daar al enige er- Akkoord het zijn veelal mense,n met de opdracht geeft gedu-rende bun verk 
vering opgedaan. We he~ben vroe:~: een bep~rkte opleiding, een ontoe- één van onze gasten op te leiden 

as een sensibiliser1.ngscam.p:i, ·. reikend inkomen, vaak een. inste,llings- tot ze hun recht o-p werkloosheid•s- ~ee d naa• scholen en veren~gingen ''k k k~ g
evoer , • k d ver~eden, mot een v o u omen. ge na • uitkering, we·er hebben. Voor onze da pers wa•k er ge11or d t 'd d 
toegeataptbeln van de fhuisloos-heid zelfvertrou,won en a verne er,J!n e gasten zou dat enorme voe.rdelen op- 

het pro eem k gevoel va,n verwovpenheid en uitzicht- ~eveiren: een positief zelfbe,eld, 
om g~otere schfal kenba~~ te mae·~~- Jroos,heild da,t hen socia•al verla•mt. adll\inistt:atief in oirde· ,raken, 
op - h bbcn we vanulo Qnze B'J" ons kd:',gen ze ae, psy·cholegisc~e kans make é"'- d • .,., 
A c h te rijf e J 0_ punten Pi~~' a:t::..:_f_:::o:_::r_::m__::·o_:p_- ~ , n_o_p __ "_"_v_a_:n_._e_t_i_J-'u'-e-~ va1dngen e-ë n - 
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FRANK EN WAT 
AFGEDRAGEN 
KLEREN 

weet dat dit g.el:ijk s taij,t aan socia 
le ze:tfmoord. 

Omdat mensen belachelijk zijn ? 
To.t /t.i,,e/fJ volg -<.k het p,wjekt zo,ide1;, 
rnoe.U.e. Moe.i.t.ljku U/Ok.dt h.e..t a.tl, Je 
ko'm!t aan de bèteidó ao.,np'ali.. /fa;(; kó 
eu1 ti:ev.lg pak/tet da:t ju.U.le. 01tde1t 
de neaz e.11 van po.Ut.lc..l d.uwe11. ZJ.j i, 
de p.tann en ubz.t .té. ambU...i.ea6 ? 

Gitbe)[,.t 148 jaa.1;,) 
" ... 1~ ben een h.e.le t.i.jd Hl6- 
4.f:.and,(,g. geuie.eóXl. • 1k dee-é:( rn.i.jn 
We.:1t.k gli.a,a.g. 1 k waó g e,,t)[,o uwd. 
H. lte6 ook. k.lndu,en. To.é.n 
g.i..ng m:i.J>1 zaak 6a.U.t.let. We. 
k:1t.e.ge.n ge.Ldgeb1;,ek. Mijn vAouui 
e.n ik ma.a.kte.n veel :lt.uzie. Ik 
begon. .ti,e d)[,.lnke.l'.f, ~hl.in v11to1w11 
e.n .i.k glnge.n u.i.t meka.a.1;,. Ik. 
lia.d noo.l;t alle.2.n gewoond, 
kon tn.ljn hu.lóltouden n.let be1?_ 
)[,&dde1tem. 1/i deed. /t.i.e:1t. en 
daa»: 1/.!at klu:&iu ·om g•eld ~e 
ltebá-e.11. Ik, Wáó nrnt .ge.en en.ka 
pap.leJC .ln a:1t.de. H. had we.1tke. 
l.i.j k .lll]tand ttad-<.g om m.lj de 
weg te .tonen. 
De. po·f!.lt.le b11,acht m.<.J na.a)[, 
e.ery in.1;:tdtütg. Qaa.11. ho,o?i,de 
ik van O.i.kon~e.. 1k ben dan 
gaan vJt.ag e.11 o 6 ik. d aan. e.èn 
ü.jdje mo·c/1.t btijven". 

statuten,waar ze nu steevast van 
uic,.gesloten blijven, een opleiding 
vervolmaakt hebben enz ..• 

Ik verwacht niet dat dit van een 
lei~-n d a k j-e zal lopen. Op de per,s 
e c n-f e r-en t a e v a n de Pu z-z e I het. ik 
SPI'!' aan het p-ublie.k en het a t a ds+ 
bestuur voorgesteld. Ik heb daar 
een paa~ van onze ideein geuit met 
die du ide 1 ij·ke o,p,tiek uie t als ·ak•tie 
·g ró e,p te w•e,;,k t•e ga an. Wij 
weten hoe gevoelig aat ligt voor 
politici an wij zoeken naar ~en 
vorm van samen werken op bas1.s van 
.i.ed-e;Jt me.t zijn e.ige;n_ mog<l,l.l,i~heden. 
H-et ,Sas een v.ra~g na;>,;,r de be'reiadh,eid 
v-am het stadsbesrtuur mece te we,rl<!in. 
a,a.,: een dergelijk projekt. Daar is 
toen op geen enkele manier een ant 
woor,d op gekomen, Ik had minstens 
gehoopt dat ~ansina ging zeggen: 
goed ij o n g e ms.j t'h•uLs toze,n e.n kan,s 
armen zijn o~ dit ogenblik een pro 
bleem en we- willen daar vanuit de 
stad ook wat aan doen. 

To9h ótewnt 4e; ó.ta~ pp d.l.t og~ftbl.l~ 
w.eJ:l e.en a·anifJa•l; tl,.u.1<.i,:&cn,e,nwe;1t,{ir,c,11;g ell'l·, •• 

Jawel en die steun 'h.e'bb e n. we ver 
schrikkelijk hard naai~- De Dam. 
kri,jgt v CMW fl'-1.nk wa1' 'huis- 
v:es,td.ngs i~e · m ar 
uirteinde d1.t ra 
rische h de _tu , o- 
blemen o la .~ h~1~ is 
nodig ma ange termiJn 1.s ~e 
inefficiënt. 
Eit! w.o,r4 t erg;_ v-a a' d,a t e:r gee~ 
g.eld m e ë r is, ma s, eem kwe8'tl.,e 
v an prioriteiten. E,.,. ,cJ, g•e.ld, de 
vraag is waar best~den we het aan. 
D. t kan een 40 milJard kostend a . . t 
ziekenhu _g~a 
h.o,.-e~ ze a ~•e•t s, 
maar in d a,t ,er n- 
de,r dan e·e,n peulsch1. naar . , , 
ciale zieke~ van onze maatsehap~l.J, 

E . 6 6 p11.d.ke. g eweu<t om eelt aan.tal 
.,t!w~.ir.k.1,.t.ei.t:U,Jltg.S pico i ek.t:e,n z ~•l 6, o P .te 
z e..t.t en , m'!;1t!/r: ••. 

Ik we.et waar je op aan stuurto ... lle 
vo1r-ming van collectieven an cooi!jl<, 
ratiee 1<,omt i.n Vlaa:n~~r•in n,auw•: :Il s 

de gro,n.d, p,8n s_l>!l:J1t ge za,a• 
~-:~·rige.n■, Il< g,eloo!i ook nie,t; da~ 

d'a manier aan tewerk1teil1ng we op " 

Rttdy ( 2 0 j aalt.) : 
q.,. Ik.we)[,kte. Ln een tekó 
~.l.et6ab1t..l'1,/i. '~ /leb M,fl g,oed 
t11.ko~1e.n. ~faalt. Lk mout mkjn 
volledlg loon aógeve.n aan 
m.ljn vade.11.. Toen vll.oeg .lk Item 
ee,n deel van m.ljn loon op 
e.en tpaaltboe.l?.je. te zet.ten, 
v•oo1;, a.t:1> .i.k tou. gaa·n :&i9,u.we.11, 
wan.t .lb. heb een V/t.l&nd.i.n. Hlj 
we.lge.11.de.. Toe;n we.Jt.d .lk kwaad. 
1k w.i.lde. n.i.et mee/IJ gaan we.11.k 
e.n . Ik. blee.6 3' dagen thuü. 
1.l41i aeloo 6de m4jn vad,e.it da.t 
hij .tod1 een ópaaJ(boe/2j'e. op 
mljn naam zou. openen. lh 
mocht .tuu.gku.en op m.ljn wuk. 
Na e e,n tijdje. vMe.g .lil m.i..jn 
vade.11. om /tet ópaa:11.boe.kje. .te 
moge.ii z.le.1i. "He;.t: l.ig.t op_ ä.è. bartli" 
ze.l hij. Ik ging na.all. de. bank. 
Vaalt. waó geen ó paa11.bo tlj e.. 1 k 
g.lng .te.11.ug 11.le.t meer. we.11.ke.n. 
Ik wud de~Lnltie.6 ontólagen. 
1h. w-:U.de 11,ce;t meu b.lf mLjn 
vadiu. won l!.11 en :t;Jto'k in b.i:.j 
m.l;in m-oe.de.11,. M.ljn oudeu .zijn 
guclte..lden. /.1.ljn moede.!> woon.t 
.ln· een ka6 ~ ee. 0p ee11 nacht 
w ud e.JL .i. n.g e b1t.o k e. n• .l.11 het 
ka,6,ó e.e e:11 wud! e.1t geld ge. 
i.tole-n. U] b_e'.t:ic/1t.te ·mij van 
á-.le. d,le.6ó.taL Ik g-<-ng w.eg b.lj 
m.ljn moe.du" Toe;n w,l,s;t. .é.k nie.t 
waa.11.hee.n. Ik ve.11,,f;e.lde aan de 
polUle. da.t lk gee:n huik mee,)L 
had, 

zullen komen. Dat is ook niet uit 
drukkelijk de bedoeling. We zien hec 
in funa~ie van een zinvolle dagbezig 
heid. Ie,ts w,iaiz ze zich z.el:f mee 
kun,nen :Ldent'ific,e•ren., een zeke,: maat 
schappelijk inkomen verwerven. On~e 
gasten komen voor net klassieke vrij 
willigerswerk niet in aanmerking. 
~r bestaat daar bij hen een zekere 
s1p1annin1g, naar: ze B·ebben ge-d•t1r,e,nd1? 
hun he,l·e leven ncr,>it iets .g~'liad, 
waarom zouden ze dan nu grat.is gaan 
werken op.de koop toe! Zo'n eigen 
projekte~ zou hen ~unnen m~tiveren 
o,m t ich een a,an t•al 21a,ken aan te 
p, ,.,1<,ken, ~;;, j h,e',t, :met b~p e,rk,t e; 
ciële voidoening. 

Zwartwerk als provokatie 
Ju,€..U.e lrnb 6 en 'zwa.11/twMk lll.6' e.en 
rno•g,e:tijlii.e; o,plot.óiih-g v•o,o,:ug;u~îMé/1 .. 
Bo.t6 en hd.u. daft ni.e.t een .aan:ii'ial 
tdbtge.n. 'fk b,edoel,e.nuzi.jdó 6t/fJeven 
naa11. e:e.n nauweJt.e 6am~nwe~ki.ng me:tï 
de. RVA en a11de.1t.2i.jdA di.t? 

llat d!s ee,n foulle Moors>teDli.ng !1'11:n 
za•ke,n. Hen is meter. een no·od;R'r-eet 
dan een voorstel. Iedea:een die ook 
maar een beetje me,t thuislozenwer- 
kingen ng komt,wêêt dat 
zwart,we, i; geval is uitg.e- 
s lo't·en, 1 fîe'1>ben !nd,Jwel 
geen we, n ,biJ zw,artwer,k 
zijn ze nog me·er a · an,kelijk: van 
koppeiba~s of werlt. ever, zo.ncder 
enige 111Jl•8'e'l!ij,k n r. E'L' 
21it gee,n kon,ti, i ,n moge- 
lijk,hei.d tot e oe, bu,d,get~ 

1 tering,sprogram n lijk 
statuut etc. etc •.• 
We hebben dat aLs een uitdag,ing, ge 
steld, 0,m de zaken schetrpe,r te ste~- 
1en, Z.P wan: it,i,e ee,ns hoe ve,t, ha,t 
8 e.kome,n is d a,t !il,e aa~ z,wa rt11e>t:'k 
denken, ter•ijl leder van ons goed 

lnd•er,,d,aad. Nochtans is dit n~g es_set1~ 
tieel en vrijw·eil. dé enige mogelijk 
heid om uit een aantal moeilijkheden 
te raken, Hee is ambitieus, maar uic 
eindelijk gaat het hier om ~eeile 
Jio,de..11 een het beleid moet daar. me.e 
rekenin'g houden. 
De pl'oblemen vàn het bedrijfoleven 
krijgen wel veel aandacht, enorme 
kapicaalssteun en voorheen onver 
moede facil~teiten. Het worlt tijd 
dat ei, a,anda,cht g_escbonk_en wordt aan 
het miskende indiviau, we ~oeten 
de dramatisa•he toestanden waarin een 
aantal mensen leven kenbaar ~aken 
en zo aandacht opeisen. Omdat meit.6eJl 
belang1ti,ik zi.jft, zou i~ zQ zeggen ... 

. Olt. • · dit p '. ma,nie.1t 
n,i,' .:tege van. 'Zce.i.6~ 
ILre. hield w,011.d.Jt 
.ln hutpv ó ~? 

We willen hen geen opJ!ossingen voor 
schotelen, zij moeten zell ve•ant- 
w,o o r,dre 1 iJ~k:h,e dien 0ip1n1emên'. 
O•m ,e" wat aan t:..e hebben zulle,n. de 
gasten zelf initiatieven moeten nemen. 
Stel de opslagplaats van oude meu 
belen: het is niet de bed-o·el:ing van 
SPIT om de ha,ng,aa-r z,elf vol! te stouwen 
opd'at de ga•S''tè,IJ' g'o,edko;pe m11u,b1el1en. 
zoude,n hebben, Z,i.j zull,en zelf moet·en 
instaan voor de inzameling, het 
stockel'en e erhdud van de 
hele zaak. e reeas .geves 

.z ;i!•~ h v-e l'.a-n t ~ 
1k oehu• v,,oor ae 

'Idem v,oor het h•uurdersc,ollectief. 
Hu. . . ' z ld op 
e e ia,1t.~is.che 
p U zelf 

d .w va·n. 
h ·,e ~aatste 
· · · k.omen, 
ma t • 

rofessio·- 
s d~n 

t niet 
zo n r metho 
discfi gez~en blijft dit een erg be~ 
langr.ij'ke opti(e. Zij moe~en ver 
antwóordelij,kheden opnemen. 

Ga.an. Ju.lli.e op ai.te man.lu ,ni.e..t a6 
vatt de ooM,pMn,k,elJ.ike. äoeló.tell,lng 
tta.a~ een maa.tó chappe.tij ke. 1t.Ü>1te 
g11.a..Ue .toe? Te11iwg n•aa.11. he..t groet.to.? 

Je mp'ect !\,et s-µ1bt,l,,ali,e,.., :dlfé'•n. V:i;j f' 
jaar geied,en he1>'ben we geptiobeerd 
de gast,e.n te integreren naar de 
spo~tverenigingen toe. Dat is 
lukt, De stap was voor hen te 

t . ~~1.111 
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0 m maar te bewijzen dat 
Het Dijlepaard tot in de 
hoogste regionen invloed 

heeft, willen we de aandacht 
vestigen op twee recente ge 
beurtenissen in het RVA-wereldje. 

eRVAringen 

In ons nummer van augustus '84 kreeg 
U het •erhaal te lezen van aen johge 
werkloze die een zware sanktie op 
liep omdat zij met een aantal per 
sonen in het zelfde huis woonde en 
zich als alléenstaande had opgegeve,n. 
We hebben toen ~e nadruk gelatd op 
het ab s.u r d a van die t0,es tand' e.n co.c 
o.n-z.e grote vreugde denkt he,t Arbeid•s 
ho-f te Brussel er n•et e o o v e e . O,0·k 
zij 11ijn v,an o o-r d e c t da t, samenwione,n 
meea; b,e,te,~en,,t d an an k.e L on.der li!i,n 
d a-k wo·ne,n e,n dat de ih,t,erpretade 
Bie ~e RVA aan dit begrip geeft on 
voldoende genu,ahceerd is. ln een 
recente uitspraak van het Arbeide 
hof te Bruss•l, oordeelde de rechter 
dat twee vrou~en die samen é!n woning 
h~ren, en keuken en badkamar delen, 
niet noodzakelijk samenwonen in de 
'l!in van de arbeidsreglementering. 
Daarvoor is er minstens zoiets nodig 
als een gemeenschappelijke huishou 
din~, wat meer inhoudt dan af en 

Positieve 

toe samen eten of om da beurt de 
gang kuisen, 
De vrouw in kwestie bad de klassieke 
sanktie OAgelopen (schorsing+ te 
rugbetaling+ vermindering van dop 
geld) omdat ze verzwegen had dat ze 
met een v11iendin samenwoonde. 
De RVA heeft zich bij de beslissing 
van het hof neergelegd en alle ach 
terstallige uitkeringen werden te 
rugbetaald (cfr. Dé Morgen 23-1-8~) 
Hopelijk blijft het niet bij deze 
llnmalige uiispraak, maar trekt de 
RVA de nodige konklusies naar gelijk 
aardige situatie~ toe. 
Een ander . , , ·t heeft be- 
trekking o tij~elijk 
op g.es c b o r en nie·uwe 
rewlem cht 
word io~ 
s ' waren 

op te 
st 

·et e.e n 

·, u r per 
ge-s ac . ègo,rie 
in elk gewest e . land 
za 1 hierbij e,e n b.e 1 am.g r ij k.e r o), 
spelen. 
We zijn et ons in ieder geval van 
bewust dat dit nag maar een heel 
klein stapje in de goede richting 
is, maar hoop doet toch leven ... 

I I -1 l 1111111111 ~ 11 
Progressieve belastingen 

MOET DE THUISLOZE 
ALTIJD HET ONDER-SPIT 

DELVEN? 
Ve~volg van ólz. 11 

een tê grote d r e mp a L, A•a·n de ail,de.z,e. 
kant was er niet ae aktievç apen 
heid van de vereniginien uit. 
La•t er :dd·n we be g on n en met een ·e.ig.e'n 
sportploeg. Dat heel;c zijn nade.1en, 
de gasten blijven m e.e r 0,nd·E!'r me,)c!'a,;g, 
Maal.' het h e e f t o o k zijn plusp,u,rut'!!!D• 
Zij organiseren het allemaal zei~. 
~e z c e'k e.n zelf de plo·egen. waar 
ze tegen uic kunnen komen.. Na ~e 
matchen word,t er geza.melijk e e.n 
pint gedronken en zo krijge.n ze du s 
toch kon~akten. Goed, jij zegt da~ 
ze zo in hun ghetto blijven, ma'a,r 
met ho d i, s ch gezien is het allemaal 
ingebakken als middel tot integ.r_at:ie., 
een overgangsperiode d i.e « erg funkti.o- 
neel gesteld is. · 

De meerderheid in onze gemeenteraad is 
van oordeel dat het p·ta.6011d bereikt is 
en dat er moetr ~~Stl'eefa worden na~r 
belastingsvermindering. Re.t is nog 
niet v oo r 1985; maal' noop doet leven. 
De oppositie, ziet meer heil in pftog 
lLè.6.&-4eve b-etaó•.'/;ibngen. Als we voor it.lle 

g op het huis 
dat progr,es 

u,rlij l• 
ve'o r 
n vo:or 
maar 

Ambitie als wapen 
Toch b.t,i.j 6t het: g evo e.f. me b.i.j das: 
de e.i.óen hoog geó;te.f.d z.i.jn, en da~ 
de du,ll,f.u.ói.e. ac.li.te.11.aó du :te gJto.:tu 
kan z..i.jn! 

Dit dokument geefc de oorspronke~ 
lijke idee weer, gesclireven en ge 
dacht op basis van de noden van deze 
tijd. Bn we hebben erg hoge o~en 
g e g.o o i d. l-le moeten de tekst relati 
veren om ev een echt bruikbaar wel.'k 
stuk van te maken, a~hoevel ik het 
prim·a v,ind da•t we van die i-dee ver~ 
trokkan zijn. We kunnen er fen allen 
tijde op terugvallen, en zo wo~deb 
de oorspronkelijke doelstelling~n 
niet uit het çag verloren. 
Het ló idealistisch gesteld0 om 
te vermijd•en dat we eros zoude:!} l·a,tcen 
o,v,erdondere•n d00,r de krisis el'l het 
a lgem e•e n dle,f ai ti s,me. 

ALGEMENE SPAAR- EN LIJF,RENTEKAS 


