
,li1 J lf : li41 ' . l I lJUU'RflA,N 
11 . ~ '/ 

1 an 

en 

~~ 
,. 



DEN 
GE . ENT ·, , 1 

' AAT 

,back ovel' een sZap,wige Deviies op, de qemeentse 
,i/: 'Hij zal- wei gel-ijk hebben want hij heeft veel: 
'à om het 11a te k,1,jken want hij neemt nooit het: 
•P.~. '0evi-B~s: 'Ik lilel'! ve;r,ost-widig en ge-zap,ig ge- 
·g om de .:aken t:e '(;)eoo:r•de Zeil'. Van Zeeb1,0Mk ovèi, 
>iies: 'Ik heb 'i,iever dat hi;j wegb'Li;jft en als 
' k0111t ddt. hij 't)Z.ijft sZapen!En toen DevZies 
:i>ie i t;egerr de lange paz-abe is van Vqxi Itter~eek: 
:J ve:!"Wi,j t rrrij clat ik miet: s 1aap, menee» de vJ9t> 
:ter.' 

: Dl!~ t as· .pe laa t•s·_te ~elçen aan- 
,,ig 1/;1, èt ,mi:pder élan 3 ,g~meet1~ 
:a_den, al :wat langer dan de an- 
·e. 

. , 1 "r 
ê]BRoH·OOê4ig-j2iVH,gb2gr 

'.ll ovember weril vo j k ge- 
e,: Belas,, mériten 
~tuunp X 1J,as- 

rkrot- 
ae.rë v.eiikrot 

nog, 
•!!. ,e, n~~ 
n ok liet 

. b nmoedi- 
1. Ee s twerd 
,iremd · QVe•l! g~ •o- 
l1l.il.atlte,s, De h e w ~ 
,rd maar de BS w e 
1st strengere maat,rege 1 n 
. lr' tanks Jbrandstoftank n ~egér- 
1Ra,. 
verhaal!,elaatingen vormd 
>r heel vàt raadsleden ee 
'll'oornaam:s.te l>edoe,Hng, l\•l! . 
,ren voor wegenaanleg; se ·e- 
igen e.a. voor een stuit t de- 
, op verk-.velaara en bouwel'B in ni.;;uwe 
'ken -t nieuve w.e,gen•. Wa11Jtee\:T nu 'een · 
staande weg ve,rbet;érd worllt moe,t.en ·OQk 
&evQllera langs de;e etraae betalen 
•r een "verbetering", een verbredi,ng bv , , 

!l:n het geheel niet wensen, zods· 
pva1 ia iJt de Breme!fraat in H'e,.. 

$>$_[à$$] ook tn de irQlie~erg 
Hun deelname in de kosten 

gen dan waar het een 
t, lllaa~ toc,b 11,an d'eze 

gekeurd worden. Bo 
nier ook mensen 
n elechte atraat 
t wegdelè ç de 

-teed1 juen 
dit zonder 

Voor het :u:e.pvoe.r van Hj:ken aa l, de s>taad 
nfë:t llanF,e-r i11's\t,aao. l'd1;es word•t voo:r€,aah 
geregeld door een koritrakt met de begra 
fenisondernemers waarin allerlei voor 
waarden omschreven zijn. De bef.\rafenis 
önd'e.rneme r.s' in kwestte v oûgden , vauop de 
plaatsen voor het publiek, iedere opmer 
king van de oppositie met. afwisselend o 
vertuigd ja-knikken en boos neen-sch~dden, 
waai>b.l!j 1.e •~enuw11.èhtJF. over hun stoeltjes 
scl(uUie·lden•, Vooral '!iart Massart (CVP) 
kreeg vernietigende blikken tQebedeeld 
toen hij hè!! waagde, a1s enig lid van de 
meerde't'hetds,partljen, z:l!Jn akko.ord te ge 
ven aan een 'amendement !•voorste 1,) van de 
BSP, waarmece men de indeling in lste en 
2de klasse wou afsc1\affen. Dit amendement 
werd 9',!er'iige~s. :u:e,i;W,or]?en : et' ;,:d!j.n nu een 
màa•l: Istte 'e-çi ;!de k]ii~se Hj:téén, wee,t. ~e 
wel ••• 

!l'et __ kontrak;t VOQV d~ ul!twerk'111g van .l),gt 
rs'lèf,ûl<t,uur.p>Î!an i,,e,rd ·door d'e ,meerde-rÎie,fd 
gQed·gekeurë:I; door de: V,U ve:t:woliPen,, én de 
BSP onthieîd z,ich. 'Oveii dLt be'langl'ijk 
onderw.e,m, i<,a~ je e1:ile,rs in d:l!t Di'j,lep:aard 
mee)!· •lelzefi'. 

Ple 1M12Zen ook n_og eens even op ons ee'l?.s'tle 
nunme» ter-ug'/Gei?en.. De verk.09,p uer>'liiep Z;angs 
vaste ver-koopspunten, ook Zos op de mark 
ten, aan het ?tationJ de stempeUokaZen ... 
De hel-e opZ.<l'J;~ - duizend nw,un,ws - ia wit 
ve»kocht. !n'ti itweeda nU/1111181" vei>sahijnt op 
duizendvijfbonderd ekeempl.aren. en zat 00k 
Zang& enke Ze lwantenkiosken verspreid li/Or 
den. 
We wiUen hier ook nogmariZs de meneen dan 
ken die op 14 december naar de open verga 
der>ing kwalnen met verschiZlende opmerkingen 
en sugge,sM;es voor> de :vo ieende numners . 
Het was ook een gelegenheid om dat '[}i,jZe 
paard' in de muiZ te zien en eo te weten 
te komen wie daar nu achtuu: steekt! 
We Z., ..;i'e-t :vi,jri ,a.& ta,na4 Z (}i:ooo.t:rUxuv,enaa.vs" d' , 

1 

er• is geen partij-politieke binding en 't is 
ook onjuiat om ons paa.Pd met ee1:1,of andere 
or>ganisatie te vereenzelvigen. Het Bee~t ie 
nu eenmaal: '7.oslopend'· wiZd op ¼1:'i.tische 
poten. 't Is niet kwaàd.aa.r>dig en je kan e~ 
bovendien gebmdk van maken om ju'l.Zie -wer 
king, je wrevels, je çummoedigingen ... op 
1~00 w•el/ll?Zaren bekend te ,~k~ 
Sahx!id f dus een arti'ke Z., een 'le,zer.sbvief en 
stull1' je aktiviteiten binnen voor onze ka 
ZenàeP. 
Hopend op heel: wat reakbi:« gevi;n- -we nog, een 
stevige 1nieuwjaar•spoot I odof> '!.197'8 ! 

Het Di;j Lepaard 

- - ldensw aard lg 'is no_g het feit dat 
e,rder gaat met net kog,én v 
ie de aan•Jeg , • dre t,~a1]a'w 
che.•lse Poort ten moge'l.ilj n, 
t Mevrouw " chta e burge- 
er een ltj,st l\an et de 
en ,en: tngan i:11:l(e 1k trne- 

" Stik.~Uj,k :Z.i'.~,n vo eh'an •ap en. 

rHê2w42gs2 ~Ipw2êVr 

De 5'cfe dtocember werd er lange tiJd ,lle 
b~kelef.d <>ver l\et slachthuis ( de ka• 
d_ertje), ir werd een l>estek gQedgekeurd 
voor d'a l!evê:ring, Vll)tl 3 mtlj,Qan ,pba,tic 
zakken aan de Hi.ntgtngadienst van 'de 

. •~• waarb,ij de kosten op 9 miljoen ge 
echat worden, OQlt handelaars kunnen de- 

ze :o:akj es b tj de gemeente kope_n tegen 
vns,tgestelae, p•rijl:,e.n. 

Er werden 2 dikke pakkett~n 6egrQt1ngs- 
wij z:fg.ingen v.oollg~ et o.:a·.: 
n'il!et.rre i.d.êgav:em: 1, fng btg,rmu_seum 
~ m.iU.;J oen; gesch·rapt:.: ecs • 'I. ,mfl.- 
joen. speelpteinen: 3 miljo euwe 
uitgaven: inf'.oiima•tl!everwe-ck labr-ic) 
van 3 m:Uj,oen opr,etro1d<:en, t mHjo:en; 
werkingskosten spee lpie-inen rokken 
van 105 000 _""· 200 000; t naan. 
jeugd.aktivit,eiten w v d ván 
100 000 tot 40. 000, .de e 11an' 
het OeMW vaUi' van t 7 n. 
Ook de begrotting van '78 eg-ie 
voor Grond- én Hui ' F,Sbeleid wen! 
reeds goedgekeurd. "3 nog een be- 
las,td!ng Qp' de pro h'e•t. ver-huren'· 
van kamers &ftn n-ie -1nwQners van de ~tal!. 
Dit wordt 600fr./bed ~er jaar, maar ee~· 

-ring wor gepas.t indien meo 
u.ur't aan nten ,l':i!e v,an een 

stu e ~urs geni Hoe men het ook 
draa4't of Reert, H.1ke belastingen 
w,od.en toch alti de huurder a•fge'len- 
teid. - - . 

OQlt de subsidies aan de jeugûveren:1',:!ing.en 
kwamen aan b,od (zie kadertje,) • 

1 

' 

loch -minder 
? - ,. 

Dg Sde december werden uit.eindelijk toch 
ndg d·e s'\lb 'd , .... ~- , ,, • a • •~er •'n&sk,rt.te.liia vQor de 
~~:\l.\gcl,ieren'ig,l\'\gen gl!(s•temd', Het l>edra:g 
alleen a•l hee(\t ip de loop van het jaar, 
vooral na het stell1llen van de begroting 
!n me•i.,_ verachtUe.nde keren :11oor opschud 
t.ng ge:l:pr,ga,. De y,roege,re deeLgemeenten 

~<>rgden S'lllllen ~Qor l 4'56 OOOfr. 'Dit = geha,lveerd tQt 750 000. Sproolteels 
. ) ' a_f en toe, schepen van j eug:d, 

b
11,r
1
,g11111entee,rd.e teg~n liet ~êsselse • eugd• 

' ad Grabbe<l d t a · - •· ( a e jeugd toch ~venveel 
en zelfs mearl) ~QU krijgen dan andere 

~:ren. _Met wel~e moderne wiekun._de );• 
t ZQU ,!i',.]!aar,speillen •kon 1\,1 • toen (:na• 

tuur•l t•,1t) n 1 ,., J Qg n et tûtleggen Er larllll 
een dienst lt • voor IIJQpvervoer door ae ge· 
meente, 1naar dez-e dienst 'knabbelde duch• 
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MU 76: De Firma Bue:l.lens pvba. maaJ<,t plan 1 
bekend 0111 in de weide tussen de wijk Tei, 
Elst $_ het Jezuietenpark 4 blokken van in 
to~a-a. 210 st.11,dio' s vee.r bejAarden te bou 
wen•. Een 11,n_de'tihaas t ges ttlièht a-k•t•i!èke"inu. tee• 
o,rgan'3.seer't a'J.!Ler!l.ed. pret-estakties en le. 
vert Slo individuele bezwaarschriften van 
wijkbewoners af. 
April' 77: D!!! F'i.rnta BueHens· mi,.akt n,j.~uw 
pl:ë!JI' bekend '('ae ~oogoouw· w,o.-de iets lager). 
Het 'Vel:ruimd. ~tiekomitèe levert 970 indi 
vidue!e bezw=soluiitten af. 
Toch keurt het schepenkollege van Legven 
de oo:uwaanvraag ~oed. 
Ei1'ifrnovember komt een weigering van Sted& 
lltiuw. E>aarop spreekt Leuven een dèfinitieve 
weigiu,ing Uit. Zo zie •~ maa.-1 

v:an l!lnze' .Jèd'J:;11esp0n<ilel).t ui,t 
tiet wijkkom~tee. 

(In ~- 3 zal ze aktie be- 
sen voor 

n) 
~ 

" g e • 
e iloe11,? Me 

'Il e Ip t niet. qu 
t,, ee'n ver,g 
d náatt~e k lpt 

e opp~de~ wo _ , 
et ideaa•l, heb ik gelezen. 

a'an. "ld,Jken'' ·"~S ge- 
' oör à-!' hand •• ,. Een bus 

akllen geno111_en m·et se 
ie voor Samen 
t Speelruimte,, 
volle bus 

,)[è - m~ar 
kka van de 

nwa~entje, ging 
het wo.one,i,f 

d'en ,Rescltik,t? 
n: hcf.'.l i>s 

omen - ondanks de 
kou). 
h, ben 
,,;i ·e- 
ai; 

'1- 
rm 

11le 
en 
an - 

, M, z_ n 

$ $- 
~1ri11 

g ve er 
va k j 
la • . . , 
i>a ,ilfl n !t 
a, wer ~ . 

En d'!ff de 1binnenst - 
wDone1'f: kleine huis en 
afgebroken en in dez; ~ . d, ' 
- QP '\!•1'8118· '\!an éle be e,l.f. · ' 

En ;_ de binnenstád, met het oude winkel 
centrum, de liejaa1'denfhçs midden in de 
■tád en het moderne vinkelicentnlin. Op de 
óVe1'drUkke z_a:te1'd'ag-muk'lldag hebben we 
e,rvaren .boe .g_ezeUl,g zo een 1H,nn)!ns,c,Q(l1 l:a, 
als de auto's moeten vaêhten op de voet 
gangers en ieder er lustig kan v•iökelen, 

, .zonder dat het gevunbê-lletje stnda maai; 
t beginnen rinkelen,. 

Lo heeft het bestuur al 
ormatie, met de mede 

en en de ploeg van 
og eens op een rij 
mag nite,t ·zonde,r 

k .,tt.ll . ,. ' er51rees 
l.eu~em., 

.. 
IA 

cèlltraal 

Leuven centraal is een werel.d op zich,waa. 
a1xg i(l.,~ag uit-jaar in, jaar uit,een 200-ta,I. 
i))E>.nsen, samen (móè'ten) lèven. Ze ·slap·en es , e'ten 
er, werken er ... .ze zijn er blij, zijn er droe 
vig. !tet is eén wereld mid8en in de onze en 
van de onze. 

A1 á j'a:ar wordt e,i, een ker,;tfeèr;t in mekaar 
gestoken. Elk jaar ;% er een nieuwe'snow'. 
Dit jaar werd er voor de uitwerking en uit 
voering voor vern1euwing gezorgd;volg;_ens 
ons,eeo stap in ge goede richting,. 
De toneelgroep van de gevangenis' )'.leuveh Cen 
traal' we·rd c5tetk. betrokken in de u1 twèrking 
van de show. Maanden op voorhand wetd·er 
over _het opzet gedisk\lSSiëerd samen me.t en 
kele '·àl!!!nsen van );,ui ten11i.t' , men schreef tok 
sten,, );igsprak ze ,,vond ze niet: scherp· genoeg, 
1\iet humoristisch genoeg,te algemeeo,te 
langa..v-adig ... Resultaat:de show werd inge 
deeld in G gro1:e stukken:een tv-avond met 
=$$~ ë$·;M)[$_N_;$à=%N9·$%$_["[~ ;M$NM·5M)$[ 
weds,t,:,;ijd1Wies Andersen-show. /lil.les we,;d 
door ae gedetineerden geschreven,gesJi)eeld 
(behàive :$ vrouwenrollen),in elkaar getim 
merd en gudhilderd. Een uitgelezen orkest 
zo_rgdi>' vo.or ae iµtvoerll:hg, van de indika 
tiel;ils., t;>egêl,e_tê.li11g• v.ih •de ciocl\'êtt-l<!Wd,l:dn 
ten,muzikal'e intermezzo's. Bet b'<mede ge 
deél.te van het feest was een opt.reden van 
enl<ele bekende muzikanten en een zanger 
uit ($ vl~amse popwe.-el~. 
~e.t ee~ste gedeelte =~ % dus helemaal 59($ 
vuld met toneel en sketsjen;maar niet zo 
lll<lllr sketsjen ... bijna "] ="[ gezegde..~ ge 
daan werd was een parodie;;,op,of ver~ees 
naar de eigen situatie van de <;Jedetineer 
de;,. Ln de w.A.-show •llërd er ,bv.gos,peeild 
vooz een zwembad en voor d.e afwerking van 
een gevangenisvleugel. De e.indst:and werd 
natuurlijk O - 0 daar d~ze twee projekten, 
hoewe'l beloofd,nog helemaal geen we11kelijk 
heidi z'i; jn 1Jewo·:r;.clèn. Een afider voorbe,elld uit. 
het niceuwsbericht: 'Op int<lc1matio1\aai vlak 
is e~ een bijeenkomst van de El:tG-ministers 
die ~et bestrijden van het terrorisme oo 
de:tr .de- Loepe namen, Overeengekomen werd 
dat "-çna,f heden, a.J.lle •~•-.,l[e-áen zu,1:1,!?n 
.worden ·opgeslo'ifen in Leuven-0en,traal:,daar 
deze gevangeni;; bekend s,q,;at om zijn \lii 
terst strenge ~eiligheidsmaatregelen en 
moderne ontsnappingsroute ... r?5 ging a~les 
over •·er :i>n en Én: u!.,t k,omei)}, ladder. gebruJ.- 
1ken,hoogsprinçr.èn ,"de ~eoh-ti,v.aardtge red\t.er-s' . 
Er mee lachen en relativeren speelt een 
bel,angrijke ro~. 
Er zijn eohte:tr zinnen ui,t h1m acenaz fo die 
bijlb11i!'jMen,: 11BeeJ: orrs 1e:i)'.en. •is tinm'e'i:ts een 
wachten op!' 

:Lngezonden stuk. 

:Se"ol'gen b'1.11v~n. 

De dia-~eeks over ae happening van Vies1 
Oils au uit . , bi;achc de 
i~ee ze ,gen ,1m1a•t 9.f 
ple,f; e,p oor g of eeril 
week ae toe one,r,f. 
De id ge , d (met de 
j'eug ere J de sl!eüh toe aan het 
in!l.ttaUèf, 
Wett.e•~if.tJ:k kan 
11 gaan •kunnen '1 
entoea!raáteU 

:n9g n!l!et, IJll!lar 
e,i; alttjél meer 
bij kol!len. 

· V,an onze kotrespondent B1.'und Bergbs 

-e- 

heit moe,t 
en mee,r 

de s · van h "Am6u.sl!de" 
te H·e\le~JJ:ee , weil\il ilb ,j[eugd,~aad 
van Heve•r!lee volgend a , - _ atlgemaakt 
aan het Coliege van Burgemeester en Sche 
penen 

tan.oez,leo 
- de n:otm van de Neder!lanélse Cultuur,i,aaél 
(0,012 m2) voor d"e wateroppervlakte ,per 
inwoner in Grooc .... Leuv.en i;eeds over- 
schi,eélen woi,dt door de zweminr~cbt!qgen 
me,t ~~tedeli]k b.èlièer ~Leu~en.,He.ve,rl!'e_!!I, 
Kess-el-lo, Wlls]de) ; 

- de norm van het BLOSO (0,01m2) zeer 
dicht benaderd ~ordt, wanneer men re 
\(eni-ng. houdt met de bestaand·e (H.Hart 
ln,sti,tuut , Sportkot, •••. ~ en de gep!lan 
de ,(P:NL , St. P'ieterscollege , KUL , 
Kessel-la-openlucht~ zwembaden van s~ho 
len en P-artikulieren ; 

- door de oprichttrig van stee.ds meer en 
nieuwe sportha<Hen een t'enqe,n1s ont'it:à_an 
is tot het beoe'fenen van andere sporten 
(vooral balspor~en) ; 

konkluderen wij d-a·t de aankooe van he.t 
zwell)bad "~mbau.ad'.e" .9m spor-(ieve redimen 
(utcb,fe;td ~ng van äe akkömà_aatil!es) moe~'11.ljik, 
te verantwoorden is 

Aangezien 
- de· bezeclltl:n·g van het zwembad "Ambassade", 

dte nu ,ree'äs zeeii: laag l:-1'.g•t omd'at de; 
scholen wach:ten ç,.p de open,f!ng van het 
zwembàd Celestij'-nenlaan , waarschijnHjk 
nog zal dalen 1Hj het in gebruik nemett 
van èl'è nieU)'e i.Ji'eml.nrich·t1ng aan d'e Ce 
le stl,,j'nel) l a;,n .. ; 
de u-1.tbating , zelfs van ·een zwemb·aa me,t 
lage bezetting, heel wat personeèls- en 
onderhoudskost!,!n verondei;stelt; 

- he,t zwembad "Ambassade" (oorspronkelijk 
geb ou..,,d voor il,e bewoners .r.an de ,appar. 
temen teo-Ambas sade )' niet voorz-ten '1/s 
van de nodige akkomodactes, en ook, niet 
gekonstrueerd "erd voor het opvangen van 
enl<e;le cienduii,en/len z<remmers , wat waar 
sch:i~ nUj,k in äe !oop de,r; J,a,ren lièel! wa,t 
her-stellingskos'ten met z"l!cfh zal b,reri - 
gen; 

- de aankoopprijs waarvan spJ;a'ke is ~8 à 
IS miljoen) on~, rekening hQ~dend met 
de i;e~ds betaald'e huu·l' vö"or cle j at:en 
15-76-?~ '(3 mqjoen) , nogai hoog 
schijnt te liggen; 

konkluderen wij äat er voor de aankoop 
van h-et zwembad "Ambassade" geen waa"bor 
gen, tot rendaöel'.l! u,!.tbat·~n,g be'staan • 
Omwille· van de l:î!!:e,tföovengêt!oeméle sj)o;r,t;f'eve 
en ek·onomische I'áktoren ge_dt de Wi:fk 
jeugdraad van Heverlee het advies aan~et 
CoHeg.e om het zwembad "Aijjbassade" nfe!l 
aan te kopen 

*-% 
"' Einde dtaat Aansluillencl 1bij dit aavies 

kan n.Qg aangesti t e · i- 
te _ e 
lat v 
,pre va -· ,r. 
ll!.t mmers ge'.bouwd i- 
vê~ betaling van e - ke 
som ers pp - 
ten, Maa en 

•geen a,1 e la g n 
voor "hun' ..•• 

an •h Df~'llepaar11, 
het ila_atst •t op de benefietavond 
in A II /777 Wie sede11tdien 
~e met ~o :v:an r r l;)ee l'' zt 
z ilt11 t 
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' _ algemeen•, p . truk- 
ot-Leuven, ate in zo'n sstruktuurplan 

m gen e oel dat él blemen zo g:root zijn en wij ;o klein. 
Het dan niell élenkbeeldig da.te j,e aHes maar aan de anderen {-pol-itiek'ers en sp_ecialis- 

1aten. 
-v p en are · 

11n 'e be'L 
, l<i heb da· 

· ie 
1: her; f;,s nqg niet te'1aat om de wagen in de goede richting te 

s uren. , n e uit dat dit e.rg no.dig zal zijn: een koner akr dat door het scbepen-- 
_ijn isseld wot"dt ên s Ie ch t s j-u-ist voor de ge_meentereadszitcing op tafel 
een r.de brief van het Dij lepaard aan het kol lege met een vr aag naar meer 

·h;t; P:l!jiiie-paa~dl even snu,i!sste;i;en i 't•l!ak-t me,t ~e ontiM,r-pe,rs; ·&Mgen ,;,e p raeen 
~en,te,i:áaél<s,leden en voe>l-élen we oo e rpe r s ze·lf ec~ns aan de t afrd , 
willen we er iets aan doen, 
: wat •is .een. sttu\otuu.q,•lan? 

t 

~- ,- 
1 t -van een 

t l!.e r b;vb), 
ie van inste eenhe,id, een 
,, wilj1k of buu11t. 

B 1P1l1annen Z·i -: 1 s- 
P~ n,, d.,w • .z. 
p stuk gro11 
( , lanélb 
Bèt· zijn oo 

n 

wo - 
gote 

Be-ide phntype . - 
vanuit een bei mis n 
z~i;he id ~ de becst!eamLII ligt 
vast, dus ook de.vaarde 

Nadeilen van de;z>e yeid<~d,ze füigg!'Jl i,"ch de,i: 
<o voor de hárul, 
Dè plannen zi.}n ätathch, lle.t eléJ!letct t 1.J! d 
tr~clt vaNurloosd; ze leggen nu vast hoe 
ouu ruimte erover 5, 10 of 2.0 jaar zal 
uitzien. Er is ge:en, aanpaaliing mog~-lijk 
aan veia,'14eren;ile behoeften of' onvool!ziene 
cmtw4'1olte liingen, :De ,ihe,rz ten,i,ng5p,r,ecredun 
ii omslachti:g en éluu11t "lang ,(5 'll 7 ~aai;~. 
Het h een 1pauil:eve planning ge,richt 01> 
!i&tc .. , en vat niet mag. Alte:rnati'even en 

-!anten heb!Jen hier geen plaats. 
etrokkenheid van de bevolking b-ij de 
p_annen en _zeker bij :ê j4ir% ;% 

lltm.em,. Er is hOOIJltens mggeM,jk 
tiè.'èn~iira~ ach,teraf, nte t tot 

V.,andgar dat men g-j.n-g del'\ken aan« een mee, 
ç,)>e,il en di,n.amlls,~,h pl/anntngs,t~e: de s t ruk 
tiuupp,lanning. 

·1n de eerste p Iaa't s worden h I'e.r duidelijke 
·bel~idskeuzen gemaakt: waar willEtD we met 
onze stad naartoe? waar hechten we belang 
-aa.n? welke zijn de prioritetcen?. 
Het -niet duideli-j}( stellen van de doei- 

' n in d • p,]<1nn1f.'i,i;- 1\ ie•ld im- 
ite·t ge t alle<t·J:e"'.i! duht:-ç•re 
en de ·e ordening voot hun 
t1 e er _ e spannen. 

St.rul<tuurplanning is ook soepel.liet geeft 
vel de richting aan en de middelen die 

aarv, h'e t legt de toekomst 

he't qpe, · , ,a11,ak•t.e.r, 
èl'ient t -·p.en i,;, 
met de · np;. 

bleek d:á;t ook zij ntec 2:,0 zelfzeker 
fn '1,lie çoon,aai;cjen,, van, "'i.n liet bel!l'n 
!:dee van , voor d·e gemeente•raad is dat 

ruktuurp g aktie- 
at men gaat doen en hoe, 

r wo n n steld. 

fazen, 
lis•te>l 
nd.j n,) 

P,LÄN • 

I!- ga11.t z de moge- 
cle gef wensen 

n (op mi termijn.). 
sllor c 1,1:11n ~a-t 

irat!:Ï:J.:N • 

Derde tr.ap : uite,indeli~k k-~k,t men wat 
men nu (op k=-te eermijn,) gailt DOEN • Dit 
leidt tot 'Eén of meerdne ]Rigg2g 6ig Af<~ 
îIE . 
'Jl(lB.Se!'I en is u,:,ende 1if•t'11- 
s.e:i~e-11k •e•l'l.\J,lc Il 1té-~ullt'tJli.1i:en 
van de ,nfen d tc,en ,moge- 
lijkheden opn, e 1bekiJ,ken én. zo verder, •• ~ 
Strult,tuurphnl\èing is nooi,t äf : het gaat 
nameli~k, el!- dat [% zowat 'de kern van de 
zaak , o~ een p11oces, zo iets ale het tn- 
eenlegge rote ~u~zel, En nog- 
n111a·lra , -,tdurend'e parl!tc:-ipat-i'e 
v.-an cle b an er van- ,echte at,ruk- 
tlfUrpil.an sprake zi{j,n · • 

1. EEN STU(JE 
GESCHIEDENIS 
IJ)e idee van een g l!ob a•lie aanpak voor he-t 
st'edebouwkundi~ bele Id fn ileuven •heef,t 
reeds een lange weg afgelegd. Ter opfris~ 
sing van ieders geheugen áéze feiten. 

1972 Hee organ is;atiéli:o.mitee "Leu-,,,,e11 
2000'' nè'emt het initi'a'ttef tót h'et inr.'itcli 
ten van, _é1$ ste.debo,uwRur1.9'.!lg,e. weqs-t,rij d 
voor pe't 'IJ!i_uvens stadsge:i,,e•s't. 0e cent-1:,a;J.e 
figuur 1n d~ gebeuren is L.'.llobback, 1 ° 
schepen van ·Ag stad en b,eheerder van de 
interko~unale Inter leuven. De ongeordende 
ontwikkel."in~ v.an het staasgewes't deed d-e 
leefbaarheid van de binnenstad -ste-c,k acb 
teru,itg,a,a'0;. 0e expans1:e i,,an un,i;ver's-ilte;'i>f, 

lloe,renbond en Stella A'i/'tó.'.j,_s, dreef de ti,!! 
woners st:-eeds meer uil ~e stad. ?;• we-c,~e.n 
vervangen .d oor auto's en~studenten. Het 
ontbreken ~an een beleid op gemeentelijk 
nivo., maàk,te een intel'_1;et1leentel1Jke aan 
pak n,oo:dzäke]:ij'k. De 11llcweiik.-ing van lie-t 
plan we\r& d,aarom coe!(e,nt_r-0uwd a·an il'n,te,r 
ieuven. 

1973 Pref. Vandetfrae&en (!C/,U,Leuven~ 
worat aangezocht om de g~g~vens over be, 
volki11 huisvesting, hàndi,1 en ve11keer-,, 
ond • bi gen. De,ze 
sui; m 
l<(ed, s,t 
dok d 
inh ppen 

' D'e SPADSVERNIEWING die hierop moe:t volgen ia 
echter in essontie een mq.atfschaweZiJ1G g,eb(?UJ'en 

1waardm:>.i' sur11ey én weds~Pijd ,we Zie~ bQJ!I/JB te- 
1pe;11 'l?!tvè'Pen mAA,,., àde ge1J1e,a·Z.isee1'às; mQ.et rJ'o1>den 

1 door· een democJ•atiBch samenwerken van de ganse 
Leuvense gemeenschap'. (Prof. Van der Haggen,.Sw- 
vey p.l .. 

''Dil gegevens dienen aZ/fl het WQJ'e gedel/locratises!!<I, 
lm.a . .w,. n.aqt, <Je bevoZkvn.~ g_ebz>a.ch't te w0J::4,eri, (._ .. ) 
10pdwt; de, $e/iJol'.'de ~ing iîwt_ Je 1'ee1;tltewen nie:b. IJ~it" 
e Zui:tiend, een aange fo,ge.ril!fi?.id v.an we,te.nschaps iui. 
sou \d0'l?den.AUeen só zui-zen wij het üzatate ster 
dium:iût politieke b.esl.issingen mogel.ijk maken,' 
( L. !J'ob.back, SUl"UBY p. IFI) 

19:JS ,1,/eds,trr,,i!J'd 'h'e.uï>-e.n 2000, •Ét woi;dl: 
geen e~~@-te p,rij,s to'&gekend, wel een ge 
deelde tweede prijs. Dëze whnaara Zii.jn 
éle Oos-tenr11kse groep ~cê,VHZ4c en de 
Leuvense archttekten 6Z2g en ~i2VV2gVN 

197,~ linr novemb~,r. ge_eft het s-.tr-adsbe 
s,tuu1:> opar.ach-t 'a·an il-e nteuwe vennootsëih•p 
(ol':<1B1,,,) 1/0lillEN - 'CilHRl\STOP,11 om het str\l}<;,tuur• 
plan -voor Groot-Leuven U•it te ~erk~. 



RU1KTUURPLAN IN DE MIAK 

.... MET _ 7NIG 
!NSPRvA, J, 

'Deze he'l'e 11es·ch-t 'n 
èl'e h'ogeH sEereh i- 
't'!,;ctl. D.e oos ûenr' s- 
treei:>t dui.deU'.j·k 
f'iguurUJk) de de - 
klng staan. 
Tn deze periode ,wera een enkè:le o ing ge- 
daan om de mensen bij 
het uitdenken van ige 
initiatief in de op- 
tredens van sche ent 
aan het museum. eel 
,;,at menaen geint 
zelfs een werkgr 
wing, d•ie deel 
Samen l:evin11,s·o 
een roe1111o 
'De snud'Le.d' 
vei Ughe,id 
mel • _- 
bllt!_ 
om 
~oei< 
hè't 
De pr 

bil:ee an 
enkifes. 

... EN BLIJVEND 
RESULTAAT. 
Valt er uit aezee vooig"e-scruièdeni!s dan niets 
te leren? Toch 
W·ie tu11é'en de ui!t de 
suwey Leuven estie,s 
V,inden voor de van 
on;r;e s ta!I•: 

O,p de gcmeen,te,raad v·an 211/i'l ..,e,rd 
de overeenkomst go nus sen he.t 
ueuvens stadsbes•tu vba V:0Ü.EN- 
CllRLSJî0l'H "oor het an een "->truk- 
tuurplan voor Groo - 
Bij de lek.tuur van akt hebben we 
toch enkele keren 
Maar eerst enkele 

De opdracht Ioop,t ov.er dèrti;g 'maanden en 
omvat het opstellen van een rich_tplan en 
het eigenlijke strulëtuu_-q,1,a;n. Het logi.ese 
uitvloeisel hiervan, de plannen van aktie 
behoren voorlopig rt_i:et tot de opdracht. 

Welke ei.sen heeft men ge·sce-ld aan het 
planningsproses? 
He,t belangrijkste Hjk nsp r aak, 
En J a hoor: "Er moet · e z tj n." 
(b l,z li) en men · ekken van 

.die genen t nuttis 
zijn voer cve'reerr- 
s:fenll1\ing d aan- 
,ti'ev,e,fenS"I zake hj,k 
h:." (.b,lz · 
Mooi geze-gd, hter? 
Betekent :; ens 
moet zijn m het 
Klein BegiJ , men~ 
of dat Aine•l moeten 
geven over e ernver- 
niewing? 
Maar niet getreurd_, i~dereen zal inspraak 
hebben: "Het t - . ·. en van net 
beleid sproses duen en groe- 
pen, die rti de verschil- 
lende vor nemen." (b Lz 5) 
Jij en ik er het hoe 
blijft men 

opgezet. 

Aan de andere kailt st;;ta't de p langroep: de 
des)<undi,gen en me. van beide 
burecs , en lijstje 
va's te r losse ·i,aad- 
ge,..e,rs. 
V,oor <Ie =-===, - 
menges,t :t 
opdrach , 
g,:oe.p. De ze de 
vooruitgang n oefent 
toezicht uit n en bes te- 
dingen. En n welke, ~anneer 
en aan wie l: , geven wordt." 
(bh: 5),Niet all dus voor publi:kacie 
vatbaar zij'nl 1' daar een voor- 
beeld bij bed__e-tik de.ze openheid ook 
nog het volgeJl<i" ·armal<.in11, van 
studieresultare _ plangroep mogen 
slechts geschie riftelijke toe- 
srenrning van d_e ver." (blz 14) 
Tenslotte 1s -er dingsgroep, en 
wij citeren: eld uit verkoze- 
nen van vers sraden en orga·· 
nisacies, voo aktief oetrokke.n 
zijn bij het p. 11._s en v,oldoende 
represent1>l!ie-t ~jn - vormt de spr eekburs 
en i-s · n eö.11gan,iseex:- 
de ,bev·· angene en 
11r-teY l"l·attemomen- 
ten va fb l'z 6~ 
ÄLLEN 

sten~?· 
· an tiet tota1e 

wer 18 man geduren- 
de e 18 jaar enz.~ 
Des aan 1100 F/uur 
per Zo komt men aan 
een vo 29 '145 600 F. 
DERTIG . _ dit 'is nog maar een 
begin. 
Komen er nogbfj,: de verplaatsingen 
LEUVEN -WENEN. -~er keer kost ons dl•t zo'n 
is 000 F (oors ronkelijk haa men het aan~ 

is niet meer ln 

de kosten voor het 
als <la·ar zl!j,n: 
. met ko:st.en 
- veîispretd,tng 
k ~ng 11-oe - Ull- 

_,'dd•dein1 foto 
,r,en "'an, !;,en- 

[ 11gade11ingen ••• 

(; 
'PL•N V~N AKTIE 

1::/ yoon""we,11k&e1' -sJ;l\ooI 
Yerp'lra,4tsing'en o~den 
doOt' een )>e,11e,re· n:s•> van 
scholen en f,abr, • 
21 afr:eD1Den "8.n de e"'!>ansMe .van uniwerslt 
tait~ Jloe-renbona en ~e\11•a, ,Ai:;toi•s in de 
b!lnnenaud. 
3/ behoud van mon · ·uurschoon. 
41 toegankeJ..ijkhé'tèÎ ve,rbeteren 
0111 de kleinh..andel t~ !?VO _ • 
S/ ontlaating van net vedèèe-r; scheppen 
van aeer parkeergelegenhéid. 
nE zinvolle integrat,!e v;an ~e studenten. 
venaeLijkheid van verscheidenheid in 
ale •tatui van bewoners in de stad en 

de,1tad ~arbe!éle~ en professo11 in 
de 1traat, geen gettóvorming). 

Hoe wot'd• aniseerd•? 
Er ts v.o -"'"""",--.,,-'-',""è;.,c..;:;.;:..: het 
best.u111' ,enen', 
dus ni'e 
Het 6é,s U:l:9gen 
e11 l\.eem . ofi ~mo- 
,ri.en"ten 

RIQHTPLA'N 

Wat is wenselij~? 
Wat moet? 
Het doe·l 
No1'111atief 
zeer flexibel 
lange ter,mijn planning 

RICHTOOELEIN0EN 

STRl:JKTUYRPLAN 

Wa,t is mageHjk? 
Wat kan? 
c$[ plan 
strategisch 
minder f1 exi bel 
mi dde 11 ange termijn, 

OBûEKTDOËLEINDEN 

c5$ tewerk gaan? 
/á [ :5$_m 
De taak 
ope-i:-a,t ionee 1 
%["·N~ $~ )[%z $◊$· 
◊5·[$ termijn planning 

TAA~STELLINGEN 



'erloka•len1 en l>illft1ore1L~ 
el, drank en ontliaal biJ 
ongewone aantallen plan- 

• 1c"1)1jen van :rappor_ten , , , " (t,lz 9) 
zij-~, et' -nog enke,lle, 0M!e,~ne ,pos,~ 

omp_ute-rgebrul:k , t:ueb;lffotoos , 
fischa opmetingen , , , 

ortCIIII ve 1110gen al d~~ tevreden z•ijn alls 
ve er met "llilj tl!ig 111U\j10,!!n 11ia1.)'.ä•f' llomen , 

Wie dit aUem4al leat za1l zfoli er n.tet 
over Vervon~ren dat' op b gemeente- 
ra~ tllirig• ·een hatrt<tg w ed,hkus- 
s,i wer,d ;oyer d,ilt ~on,t 
V nog dÎ!a : het lied ·, · ' ' 

of d·e~2emeeq,te,1'8adsl:ede_it lèönden _,bet s·tetl 
len zo[de,r de iÎeka,t van he,t 11!.o'/l'ti:-ralU , ,\)l 
leen interne o,ppoaitle dn de 0V'B-f;raktle. 
heeft ervoott gezorgd dat de tekst ter eU 
der •ul'e foe•t vo:Or het ilie,11,in van de dlr- 
1t il\8~ op ta'fel Rwam , 

Oe d:l.skuss le zelf is een lang ui!cgeapon 
nen de-&at g,eworden, • lik 'i!'l• ) 
,Een, e•e,:,s·te" p1.~'.I werd ,(,z11.aiLs zo d M, '·/ s, 
afgeschoten doo-r E, Van Itterbeek (VU ,,He.t 

1 d dat zijn tussenkomst mag we· ee - kk 
gunst,$g af n he,t opper.v~-a 
le,u,!:'M.' a,a b,e,tcl-e, 1<.,anp-en, o:ve 

te ld krijgen • 

~ 
1 
o ,t fs 
i~rs door aeze puttjen at et kontrakt 

·:lè . 

m 
i er laten 

,a l 're 
m •r • 
e o _ 

. , an e:r,s. Hi mee.nt hter- 
d igen 

ken 
'lles 

n soepel 
g niet 
,t aan de 
d : 
e Z'lgg·èhou 
n wa·ar 
opri'es 
säm'eh- 

'1:.êon Merco f PVV) b'enad.r,uk•t de 1?-rote nood 
aan een struktuurplan na de fusie, De pr[js 
winnars kennen volgens l\em het probleem 

. a,l t/111\e.Hj,k goe:d en heb,b:e_n een eigen v~s ie 
naar '!,Ol'en gèb".Ilacht, .,aaruit zekere opties 
naar voren komen. 2· moet wêl een opdracht 
gegeve~ worden door het gemeentebestuur. 
De stuui;_g:roe~ )<ontroleè'r,t en er _z.ij.n in 
spra-ak-f'iizen ~ooI',zi'en. W·iie z"i't •er- in de 
stuurgroep ? . 
"Ik heb daar nu nog geen idee van. Voor 
de gemeenteraad is dit knderdaad een on 
du-1-de•Hj'ke s21.t'uat·fe." 
Ook h•isj meent dat he.t struktuu'l'J)"lan sce - 
pe 1 kan en moec- ge.!nterpreteerd worden, 
zodat niet alles nodeloos vertraagd wordt. 
De pl':\,'O·r-i'teiten moeten tiäjdens de s·t,ud.J.e 
n·aar '6'$:ven komen, En over inspraák : 
"liet liestuur moet nog met inspraak le.ren 
werken. 0 
l,l.ierbtj schijnt P'ieroo vool'nameajk aan 
de i:ade..n te 'denkan , waar.van het be s'buur 
dan zegt dat zij a Ik aar reitelmatig •tegen 
spreken (vb over de vuilnlszakk@), 
Inspraak langs Info-teuven zou kunnen, 
maar ~'an niet zo gedetailleel'd als voor 
het richt-plan van de fieJspaden. liet 
grote probleem is het doorgeven van infor 
matie naar de bevolking. 

ENJRUM NIET 

o· he 
we11n;f!i1 
J j1,:lre1,n, l 
over reg 

met ·wenen ins J?aak enzoverder. De bu-:1,,t 
ee :is -het varken- 

t 
et' <le. 
[ 3$_ 

1UiJ!t: 
ollege 
tuur-> 

rsc \.,i- 
even 

·s,pi,aÏik,, 
niet 

a- 
"' 

• een 
onath de 'ln- 
1tan e,t no~ 
1ttét- , •tien- 
bu~au ei,k\i:ng,-. 
('Wtil zijn het info--centi,um niet') 
Volten, het boekje i!s het de taa~ van a:e, 
11,taa - en ·eaS:-e-n'.t1/eeil.' 111 de st:,::,u!t:tuur 
plalll;ling - Olll de bu-rger dooi,heên de ver- 
1cliillende fuen te tnformer - 
Er ~ijn tnaprukfazen• voorzi ar in- 

s.pi,aák zonder informatie 1s natuurlijk on-e , 
zin. ~aarom is zo'n informatiecentrum 
noodzakelijk. 

Of he:t goed samenwe~ken wordt met hun 
oostenrijkse partner, Groep Cristophe, is 
andei"e koek. Îl,uitenlanders zien de zaak 
ande,i:;s;, zegt men,, en de k.on,fron,tat'ie tus 
sen llé·fd•e vis tes laat mooice diny.en ver 
hopen. Zo 1s het in de voetbal ook, zet 
een l 11der s in de p.l:oe·g en je 
lfor ij d enkz inen. Ma;l,r ge 
pra p 11ten zi:J(n- ~root : kommu- 
nika . l (engels is de voe.-rtaal), 
grote verp Laat s'in s n en lioge re.- 
leti,o e ver-plaatsfn11:s- 
kos t o , .. 5 oh'd'.l!t : 
~roe · ~tlnee.rd be- 
drijf, groe sis e~n 
ion ·• t en Çci.J: zijn 
k.le , 
~ en g~ ~ 
sen a . be daan, 
ieder werk zij 
Enett:J!e~er-&• O<f nwer- 
kf:ng ? •••• a•f , 

Belangr::1!1ke en 
h;. Ver,1'00 
s,t,r 
-r:lc 
En 
v e o van a de 
t -fe , king cl ieMl et, •aktte~ 
b rok> den. 1ileze db~uiJ,s ie 
i;a ee verr- · etrscbool. En een 
goede leers de 
inlio1>111áti!e 

Ook de B,sp deed b,aar duit' in het z•kJ e bij 
monde '"an G.i/an Me!llse',r,t (!shoW111an, Tobb~ck 
was a.fwezig! ~ met enke.ile pertinen,te vra- 

~~: de ve-i;w.arde' an~oor.ae,n van het Kolle 
~e , l>il"eek, dud!d-1:MJtk datl! de he•l.e ~sak nog; 
al o:vet>haastt wws aangepalc:t , 
/ ikken enkele citaten uit het ateno 
-g:a~tscl\ ve,:,s~ag om u de sfeer te laten 
opsnudN,~n • 
•Graag hä<lden wij e-nke>l:e c:ltate.n o'J)genomen 
uit het ~tenografisch vers.lag om U de sfeer 
te laten opsnut:v-en, Wegens !\et: plaatege 
bi;ek z-iën !le et> v,sn a,f, M>f:s,sch flen komen 
!le ,e,r _een vo'1gend-e k'eet' 

E,EN ·OiP~N 
LEERPROCES 
Uit h'et voorgaande mag, .qn:te be-kommet>nh 
OJll een goed st:rukt.\'.iur,pïJ:an, voor l:'eu\l'en 
blijke.n, maar met het voongaande hebben we 
ook de. zwakte. van een struk:tuu,;ptan, zo- 
als de procedure tot no1;to.e ts, inge luidJ 
1n de ye-rf pogen ne zei:;tél'l,• 
Onze kr-1.'tlek wor<tt aldus een eis : 
L Struktuurplan. is een leerproce-s, liet 
bepalen van de çoekomst van Croot~'Leuven 
fs de zaak :van ,d'f? be"loneris :Ln1 de .eel/S•te 
plaats. Een goede str,uktuurp'laiint_ng etst 
ge st ,:,uk_turee l!d ove-r leg, geor gan i.z~erde. _ 
inspraak en vei,aotwoord·:Lt1g van het stads 
bes•tuur tegenove:r ae' gemeen,schap voor- de 
te neme·n beslis'Singen ren. over êle motieven 
van die.beslissingen. Dit open karakter 
moet alle bevolkïngsgroepen ertoe aanzet 
ten mee, te bepal-en hoe de s-tad et> in de 
toekoms•le zal u,i1t,zien. 
2. De Snad moet de inspraak derhalve au 
serieu.x nemen. 
- Zijn esr uit de sur-vey 1,e:uv.en topo en, u,it, 
de wedcst;1:,ijd I;euven 2000 doel st.d~ingen 
voor de stad ge.gl'oeid d.le ·de make.r's van dg 
plannen als richtlijnen zijn meegegeven ? 
Het klinl!;t bijna oni1cloofwaardig, dat de 
p,'tanmake,r,s 'carii;e b lancl\e '·krij,gen·. Welke 
zljn dië rich,clijnen ? Hoe en w,anneer 
wordt de diskussie hte·rover ingezet ? 
- Zonder volwaardige informatie aan de 
be,vol,klng is de ·op'rfech,t·:l:Jl!,l v'an .een b,ege 
leid•i:ngsgroep een 1,achertfe. De .u~tbouw 
,van een onafhank/.eli}k it&ormatiec'e.nt.r,\1111., 
dac de bevolking, stap v_o.or stap. ;1:J>formeert 
over en öeb;ekt. ln de :v;è,;sch:Ll!,lrenae fa 
zen,, ·,ts :_een ttoóa'ziaak. '\l,,Ïft we'tk vä!'I de be~ 
geleidi.ngsgroep staat af valt met ae ,kwa 
liteit van info:tmatie. (Kijk. eens ovei, de 
grens naar ned~~landsevoorbeelden4 Mijne 
Heren ,! ) 
- Samenstelling van de bep;ele lil ir,11;sgroep 
op bazi,s van representativiteit om de 
represe.ntativic-e:.i:t is acbterha'ald_e demo, 
ktra,tie,. E~:sen,@,ï,~el h <\(at de l>.eM•letdllîngs 
gróep qp. (/ynami§.ch'e wij ze ae l>e,vo'tktng 
weet te. •begeleiden doorheen de verscnil 
lende stappen van het proces, 

EEN OPROEP 
is dát a,l!le 
duen, b~e:g;aan een 
t·e Lij,k orde be le.id 

en een ieefb e ad è'lkaar vifüien en 
zich n tige 
ruim s'tad!-, 
IH~ , ra- 
den, pen, 
de enverenigingen. 
D.ez nz~t cjantro'e., 

·0ns e !;e.uvense Raad vooi: 
n leefmilieu 
a in,i- 

~ o ten 
, f arm~ 
e · · k'tuul'p an, inap'l'aák 
lnformatie'. 
a VQ01' ~en e n y:oorbe re-ii- 
d, ,.., 4'~, 

a~e;r;~,g •St woensdag 
fe voor ·op H ·apellekens- 

' ssel-lo om 20u. 
it at>t1:k'el was a,J!:vast e.èn ee-rne l>ij,dt!ag11,,, 
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WAT IS ER DAT ER SCHORT? 
ARBEIDSPLAATSEN TEKORT 1 

,Op dit ogenblik moet de kaap van de
300.000 "liu,11-time s,te.mpaláars" in België
tëeeds e,en eLnd achter de ru11 liggen. Men
kan het moei lij.k Kaap de Goede !loop noe
men, te.meer daar veel meer mensen met werk
loosheid gekonfronteerd worden : de ge
deelte liJk werklozen, de bruggepens ioneer
den, ae van de dop geschorsten, om nog niet
te spreken van de tweederangswerkers als
stagiairs en tewerkgestelde werklozen.
Roe zit het nu precies met de werkloosheid
in onze streek? Wat doen die dopper$, hoe
voelen ze zich? Wat zijn de vooruitzich
ten in ons gewest? Welke initiatieven wor
den genomen door syndikale en politieke or
ganisatfes? Het Dljlepaard zal (helaas)
regelmatig over deze problematiek schrij
ven; dit eerste artikel is vooral infor
matief bedoeld. Als je je err.ert aan de
ve.Ia cijfers en tabellen is het niet onze
schuld : wer:Jcloosheid is nu eenmaal erger
lijk •.•

Wi'e C◊avaUig voorbijkomt i.n de Vaart
straat te.Leuven, aan het gemeen t ehu t s
van Heverlee of een andere stempellokaal
van ne~ Leuvense, heefc zeker niet de in
druk dat ons ge•,es t van deze gesel ge•• 
spaar d blijft. He la drommen mannen,vrou
wen en vooral jongeren verdringen zich
dageli]ks voor het bureau van een vrien
delijke of mindez, vriendelijke scadsbe-
31110te; op de gestelde minuut je kaarc
voor hem nee_rleggen, je uur voor 's an
derendaags bekijken en ... wegwezen.

ENKELE GEGEVENS 
De inih,uk "het zullen er wel veel z Lj n"
word r niet weggewerkt door de naakte cij 
fers. In de grafiek hieronder ziet men
de;i ri,jen wachtende stempelaars aangroeien;
d•e cUfers geven het aant(ll ultkeringsge
rechtigpe volledig werklozen weer ( die
i:lus hun dopgeld als enige bron van Lnkom-i 
.s't'en hebben ) in het at:rondissement Leu
ven, telk~ns op het eind van de maand ok
tob~er.
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gegevens ve_rstrekt door de Rijksdien,st
V001' Arbeidsvoorziening ~ R.V.A. )

l:n november '77 beukten de herf.scwinden
nol! eens flink tegen de tewerkstel linp,
aan : eind november waren er 4 208 manna 
lijke en 7 972 vrouwelijke werklozen in
het a~rondissement, dus in totaal
12 180 regen 10 820 eind oktober. Dit
is vooral te wijten aan schoolverlaters
die pas begin november hun eerste stem
pelgeld konden inkasseren (zonder hcc
plechtige gevoel waarmee vroeger de eer
ste zelfverdiende centen werden ontvan
gen .. ,)

FOTO : DIJLPERS ., 

TWEEDERANGS 
BURGERS 

De grote dupe van de werkloosheid zijn
de vrouwen. Samen mee de gnstarbeiders
vormen ze het arb e td s r e ser ve Iaga r , dat
ten tijde van krisis het eerst aan de
deur vliegt. Terwljl in I970 er op 3
doppers één vrouw was, zijn het er nu
2 geworden.
Ook de Jongerenwerkloosheid kent tries·tfge
rekords. Eén derde van de werklozen van
ons arrondissement zijn Jongeren onder de
25 jaar • School uit, stempellokaal bin
nen ..• Hiervan hadden er 360 een univer
s I t.a Lr diploma op zak.
Nogmaals: alle cijfers slaan hier op de 
volledig werklozen die mogen stempelen.
Er zijn ook nog de part-timewerkers, die
dikwijls een belachelijk loon ontvangen,
en wanneer ze werkloos vallen hebben ze
slechts recht op een fraktie van het
stempel~eld ( in verhouding met het aan
tal uren dat ze werkten ). Een aanmo~di~
ging o~ gelijk welk werk, desnoods part
time, aan te nem.en, is dat zeker n•iet.
Je volp.t 09k best geel) opleiding die direkt
tot een beroep als sti~ster of kapster ·
moet leiden, je hebt geen recht op stem
pelgeld. Telt men nu alle katcgorieën
samen die door werkloosheid worden getrof
fen, dan komt men tot 19.000 in het arron
dissement, dit is 15% van de we_rknemers
bevolking.

LEUVEN: 
EEN RAMPGEBIED? 
Het is erg, heel erg. Maar is h•et elders
niet n6g erger?
Op het ACV heerst inderdaad d~ze s~mming:

-9-

"We hebben het, alle omstandiRhcde:n in acht
genomen, hier in ~euven nop, niet zo slecnc
gedaan. WiJ, daarmee bedoel ik niet enkel
het ACV, maar wij als grote groep bewoners
van het Leuvense." 
Wat is hiervan aan?
We merken vooreerst op dat het Leuvense, 
bulten de werkloosheid, nog opgescheept
zit met een ~root tewerksce l tingsprobleem:
dat van de pendelarbeid, 48.000 bewoners
van het arrondisseme_nt, 40 % van de werk
nemersbevolking, gaan buiten het arrondis
sement werken. Het parool "Tewerkstelling
eerst" moet geen alibi zijn om de and e're
rechtmatige eisen als '1werk in eigen streek"
te laten vallen, vooral als me_n ziet dat
heel wat bedrijven, niettegenstaande de
k r is is, nog heel "re spek t abe Ie" winsten op-
strijken. [)

ER ZIJN STEMPELAARS EN STEnPELAARS •.. 
àe enen 1even van de stempels die ze krij
gen, de anderen van de stempels die z·e
geven. Met deze laacscen gingen ,..,e een
praatje slaan te Leuven en Kesse_l-Lo.

Kessel-Lo
''Ik hou n Le c van het beroep maar iemand
moet het toch uitoefenen. Daarom wil ik
die zo goed mogelijk doen en probeer ik
mij in te leven in de situatie van de dop
per. l~anneer ik élin of ander probleem
niet kan oplossen voel ik mij nier eeluk-
k Ig . Wanneer iemand te laat komt en een
reden kan opgeven, krtj/,it deze van mij een
stempel.
Ik heb vrtenden onder de dopp ers en ben
niet bang, e caLs somn>i'!Elll van mijn kolle
ga' s het wel z Lj n , om ',i avonds na 10 uur
de deu::, ui.t tta ga:n1'' 

Leuve.n 
Hier is een tewerkgestelde werkloze van
de gemeente aangesteld als full-time
stempelgever (de ene zijn dood is de ander
zijn brood)

"lk vind bet beroep van stempelgever nood
zakelijk om misbruiken tegen ce gaan. Ik
zelf heb 14 maand ~estempeld en was altijd
op tijd. Wanneer mensen ce laat komen of
dronken zijn, mag ik geen stempel geven.
Vrienden heb ik niet onder de doppers ...
Ik kreeg het aan de stok meE mijn ei~en
zuster die te laat kw~m en die ik de ~tem
pe 1 moes c weigeren"
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We niet be,te•r 
we• n trol!"ens 
se, 1ng van onze 
wa re,f,t,. In ve rbanê met 
de ne kan men van e~n 
we g spreken. 
We ter niet om voeding"te 
,ge tische gevce Ie ns ( "Ei- 
ge Nee, de str!j,d tlêg~n 
de soUdair door Vla_amse, 
Wa arbeiders ,gevóera 
wo :Jke en soc•iali,stisc6e ••. 

TZl1CHTEN 
' zich de ' - - 

00 nieu 
ui)J"i va . 
1! AOJ""v 
naar een tlaarli!Jkse 
arbe!ldsp l:aa,tsen in het 

• Het liBVV moest diepel!' 
in ae lade tasten naar een léon~resdoku- 
ment van de Soci:alistlsche Gemeenschap; 
pe!ijke Aktie Arrondissemen 
(19 nOV"!Jlbe'r' ' 7 5) l!,ierin w 
dat àe krisi!s zich in he c a I! 
in ~ro~ere mate 1~ t eevoe 1: -~ 
depe st~eken van het tand. 

van de,ze plannen tel'echtigekomett~ 

e11k h 
lctYe,y e 

ouwenrs 
1ft ,va - 
n he,t 

e ·per en ons tot de bes 
enq_uêu van het Tewerkstel 
de. opnC!hting van het "c!erde &t e, cuit" 
en bet ''Plan 5000" van de Kommunis!ld.sche 
P-arUj. 

E«QUETE VAN HET SUBREGIONAAi,. TEl~RK 
SlELLINGSXOMITEE LEUVEN 
D:lit kpmite'e, geao~meeiid doolt de RW,, be-' 
shat u!l.t vel1teg11nw0ord 1,gers v,aJ) V1:9\.{l!on~ 
den patronaat en middens t;aQd". H1,;'t ,êt,e,l't 
'1:SWOl!ten óp en "gee f,t ad,v,ies" H-e·t 
hölil in j ul!l.-augustus '7'7 een enq,uête 
óJiiier alle bedrijven van minstens 20 we?'k 
~r• f.n het ari,ond,issemen't. In de.ze 

3 bedrijven zijn 35 791 pe:rs'onen te 
kguteld; juist de helft van deze ba 
ven beantwooiidde de vragenlf.Jst; dit °' 27 507 wetknemera. Philips- 

• bleef potdoof. Zou er dan toch 
van da geruchten dat Phili-pa - 
r dan 2 oóo werknemers - tot 

miassaie afdan~d.n'.gen zal over.gaan? 
Wat bJ.ij kt uit deze enquête? 
~ekening •houdend met afdankingen en aan 
wervtng!!n, mocht men zich tn het tweede, 
halfjaar van '77 netto aan 98 bd.jkomende 
a:cbe1ds~1aatsen veniachten, •• In e~n ar 
ronii'issement met reeds 12 180 doppez s , 
Dit was dan nog het nee at ~•mst:tge pers- 
P,ekttef. want 11een enkel bedi,ij,.f zal de 

, "' il:'' 0nheiltsprofeet u•inhangen, eo een g,r 
van ge zwijgzame PhUipa-d~rej<·t,i!e ,kan ? 
"Me•11 he:t lot :va_n honde,rd;"en man-sen be,sl!4.s- 
s::en,. J • -:J 
Dr,oogtl'es me-rk,t het 11appor't !1.eliî;le•r op ,da,t 
onde•rt.uss_en de produk,tivitei<t per we,i,kneme~ 
stii:J,g.t, d'at dus minde ic mensen mee,r p roduce- 
ren dan vroege.r. Het :rewetckstellling,skomitee 
ll.ew~f ·dus :te lf hoe redelijk de ,els van 
de 3fa uren :tonder loonverlies, met nieuwe 
aariw.er-vingen h. 
EEN "BIJZONDER T[JDELIJK KADER" VOOR 
L.EUVEN ( "DERDE ARBEIDSCTRKUH") 

De oor s pr onke Lfj ke idee een, "derde· ar 
beidsci.kuic" op te r Ich t en. kom1! van b.et 
ACV. We11kl:ozen zouden ztch on'ledtg hou 
den me.t taken ia de welzijcnss'ektoi,': be 
j,aa.,:d'e,nhu'l,p, ,gezinszort•, •... Van· '.$b.chl1s 
tis,che, .ziJélë (toën d'e BSP. nog ,ni.et in ,d,e 
-cegertng zat) we,rd t·eretht .qpgem.er,k-t dat 
deze taken, ind•ien sociaal n,uttig., ook 
ten volle moeten gewaardeeccd worden in 
ionen en arbeidsvastheid, en dat niet al 
leen de welzijnssektor in aanmerking kom~.
Het derde arbeidscirkuit zoals het nu 
(met de BSP in de regering) uit de doeken 
iomt, is een kompromis: ge.en ~rbeidsvast 
heid, maar wel verruiming coc administra 
ties van gemeenten, pro~incies, 0CMW's 
(de vroegere openbare ondér s r and ) , VZW' s. 
Natio,naal wordt gem:i:kt op 21> 000 nieuwe 
.rerkge lagenhec:l;en vanaf j.ariuäri '78. 
Hie·rvan zouden er 1 OQO voor ons arr on 
d~s saman.t dj n, waä.t'Van een hond er.(! tal 
voor Leuven zelf. elke 1nstel1ing moet 
o,fwel 15 men sen in d Lens.t nemen voor 3 
maanden, af 3 ge ducend'e 6 maanden, of 2 
gedurende l jaar,. 
Ze zullen betaald wo11den doar de RVA vol 
g_ens het normaal loon van de sektor, De 
eerste kandidacen z oude'n no~aal op 16 
januari aan het werk gaan. 
Merkwaardig is wel de waas van geheim,:in 
nigheid die hierrond h@.Rt• De RVA in 
formeerde enkel de openbare besturen van 
deze mogelijkheid. "Alle VZW' s bereiken 
is cnmoge Lt.j I,(", al.dus een RVA-zeg,;man. 
0p een ACV-j pnger,enve/gad,erin.i. hierover 
we11d de raad gegeven een politieker on 
der de arm te nemen ds je een bebrakk'linii; 
:Ln he t bijzonde•r, tij,deHJk kade~ wenst. 

HET "PLAN 6000'' VAN QE K_OMMUNlSTISCHE 
PARTIJ 

'N.,jdens de perskonferentie op 17 december 
stelde de KP-Leuven een arrondissementeel 
cewerkstel'l.ingsplan voor: 5 000 nieuwe 
arbeidsp1aatsen. 
Het plan is in een korte, ver- 
zor gde bros 0 fr te krijgen op 
"De Rode St jnenstraat, 3', Leu- 
ven. Ze, w op (1)500 exemplaren 
ge d'ruk ol!l i en zo ruim 
111.oge fü.j orden , 
lfonk,r,e onombsc 
rs1f,s ge ma a,r, li 
vo·,lJg v t pa'.t.r,onaa " 
De brO'. ,t een aap~al 
( te ) len. Nee, 
he't ~l. eran twoorde- 
lijk :t • tn~egen- 
dee 1, d n voor een 
belangr e produktie. Het zijn 
ook nie eiders: hoop en al djn 
er. in ons aNon issement een goede honderd 
gastarbeiden. 
Dan wordt konkreet aangetoond waar nteu)le 
arbetdsp,l,aattsen Runnen geschapen wotclen. 

· ene iJn·en z ijin voot 
tft, dus aan p laa1t,s 
de openb.a,:,e seklzor 

z, 1000 ,l!ewe,r kge,s:te•lde 
we·r1t , ze hebben ech te-r geen 
wei:kze ouden d,ue i[Q00 :vo:lwaa,r- 
dige a,, en kunnen wor.de.nl 
Ell !1a b . _ • en onderte1Skatelling in 
tal van openb.are diensten: de post doet 
oveniren, en hoelang heb Jij op je telefoon 
aansluitiing ge11acht? 

De invoe-ring van de 36-urenweek, zond'er loon 
verlies en met n,te.we aanwervingen zou nng 

Wie dacht dac enkel het gepeupel dopt, 
slaat de bal mis. De doppers in de Vaart 
straat te Leuven hebbe.n het uitzonderlijk 
genoegen in hun midden de heer J.Hollé, 
PVV-gemeenteraad,sHd te hebben. Zo 1.iet 
men ook dikke muizen van de dopkaaa smul 
len •.• Van wie het- kan weten hoorden we 
echtter dat de s·tempel~ever heter bevriend 
is mee d'e Heer Hol!lé dan mee ziJn ei~en 
zus. 

0 iS> 

0 

TOIT GEMEENTERAADSLEDEN TOE'! 

0 

HET LEUVENS DOPPERSKOMITEE AAN HET 
!-IOORD 

Werltlozen staan buiten het pi,ooultcieproces. 
Vel~n iLjn ge synddkee rd , maar worden ver- 
waarloosd door de arbeidsorganisaties, ze 
zijn niet interessant. Van de butten',lere1ld 
komen re•akties 1os op de doppers : 2,e zij,n 
pr 1 · · nfetsnu~ten, z 
E. ~ psy,chológtsch 

zelf ( ges l!oten 
,ich nutteloos 'v 
eer•loos hun sitt1atie-. "m a 
sheid te verhe 1pen wer:d in fe- 

- , gestart me,t een dopkoml<tee. Sinds- 
dien geven we om de 14 dagen gratis een 
"dopkrant" •,it in Leuven, Hever,lee, Kessel 
lo, met tips voor doppers, aYtikels o_yer 

heid enz ••• We werlten samen fflet de 
wetswinkel om juridiscb aifvies aan 
te geven. 
volledig onafhankeHjk van pol:itteke 
ka1:.e organJ.sa'tie.s, maa~ we scimule- 
ensen zich aan te s en 
daie Wil a•ls d e,,_ 
rganfls,atfie v·a ~ozen 
en,. We J?l' obe1 he,t 
e druk op hun , ,f.e- 

Voor het ogenbHk zijn we vooral aan het wer~ 
z:.ond 
- schorsingen wegens artikel ~43 ( een werk- 
1,.oze wo't'dt geen stempelge,ld mee:i: betaald 
wegens langdurige werk?nosheip~ dtt is voor 
jongeren reeds na 6 maand ). Na verschil 
lende protestakties vibr het 'RVA-gebouw be 
r,etden we nu met ande,1',e dop)!.o,ni!tees een na 
tiona•le aktte tegen de scho.rs'fngen voor. 
- w.e hebben zo;pas een e-niiAê:te gehouden onder 
<!e lleu:ven·se doppers en ~tJin momen:i:eel de tal). 
r<i",Jille ao,tw,0011d'en Qlln helt 11,e,rwe,rken. 
- d'e dage-Ui~l~ee v.e,ranclerdlng "-"!In s,tempel 
uur tn Leuven t tot voor een paar weken was 
di,t op een vaat uur. 

Doppe1>, sZ1fit aan bij het dop 
komitee. Adres: B'lijde Inkomst 
stl'Qat, IIS, Leuven 
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ee.ns aan I500 mensen werk geven ( en aan 
l!edeFeen een men·selijker bestaan ) • Gezien 
de encrme stijging van de produktivitett 
(zie onderzoek van het te,e:kstellingskomitee) 
is ook d edeli.jke eis: wie méé'r 
pt'od•ucee tijd, mai1 van de voo'r- 
u,t t<ganp. • 
Wl!e zait d lle t ge Id zoe r 
h_et zit.. La s t Ing soncdu 
(I40 mil~ , door hogere be.lasting 
op de gr e vet'11logens, door het b lokke r·en 
van de mil lta,l.,re uitgaven. 

liet "Plan 5000" toont glashe !der aan d·at 
de werkloosnetd kàn opgelost worden •.. mits 
er voor gestreden wordt. Op dit stuk blijft 
de brosjure eerde~ vaag. Er wordt een te 
we,r,kstel Ltngskónf'er,entfe voorgesteld, met 
vei:-be11enwo·ótd·tge,r,s van vakbonden, polttieke 
par,tijen, regertng, middenstand en patronaat. 
Zoals de KP zegt: "Be grote patroons hebben 
nog nooit zonder aktie toegegeven." Alles 
zal afhangen van de initiatieven die verder 
genomen vorden. Het Plan kan daar alleszins 
een eerste stap toe zijn. 

Tot hier de scb~ale oogst aan Lnitiatieven 
tegen de werklo-9--:S_heic:I. Zoals beloofd komen 
we er in latere n,ummers op terug. · 
·Heb je zelf "i:l.open,ari•ngen", ken je gev,allen 
van sluiting of afdanking, of lnitiatie~en 
voor tewerkstelling: stuur ze na~r de redak 
tie. 

Op 10 november 
fonds Wijgmaal en de Bond Beter 
een info-avond in over ml l t eu en milieu 
beleid . Er -waren dertiµ aanwc1.tr-en. 
He t paneel bestond ult Pr of . Sche y s , cko 
]o()& ; de Heer De Vadder , Juridisch raad 
p.cver van de Boerenl>ond ; de Heer Van Mul 
ders , voorzitter van de fle lRische V·as·te- 
p lantenvereniging en de Heer François , 
bestuurslld van de Leuvense Ml! teuraad • 
Ze belichtten vanuit hun invalshoek be 
paalde milieuaspekten om daarna over te 
schake Jen op vr aaen van het pub 1 i'e·k . 
Jammer genoeg was het panee 1 onvolledig 
d:111r Schp!"en Spr ockecl s -d Ie nochtans be 
loofd had aanwe?iil! te zijn- n te t opdaaa- 
de . 
Eerst en voor.al werd de pc l l ut Ie (~be 
zoedeli.ng le.efmilieu) jurldlsch bespro 
ken. De wetten , dle het lozen van af- 

BESCHERMDE 
WERKPL.AATS ... 

maar niet tegen brand 
De inte,kommunale lnterLeuven ve rmeId.t; iil 
haa,r Jaarverslag '76 ónder de rubriek 
"2ol'f1 voor Htndeir-va'li'den·" dat de uitl\fei. 

·ding van de gellouw~n van de bl:)schutte 
werl<,plaat,s te Kessel-Lo voltoóld werd . 
Het glng over een UlTBRE101NG van l.160m2. 
Het enige trots (1) schriiven ze nog dat 
in het ar r ond t s semen t Leuven voor hec 
eerst het fabuleuze cijfer van l.000 ge 
hand ikapte werknemers werd overschreden 
nl. 422 te Kessel-lo, 302 te Tienen , 172
te Diest en 142 te Aarschot (totaal:l.D38). 

De brand van 2 december ll. AOoide r oe.t 
tn het eten • De he Lft van de gebouwen 
én een ,hoogspa_nn~ngskab ine werden vern ie 
t i11d . Oe drukkerij en de admlnistratie 
lokalen bleven overeind. 
Ott betekent alvast dat geen punt kan gezet 
worden achter de ruim 15 miljoen frank in 
vesteringen door InterLeuven en de 21 mil 
joen frank st aat ss ubs id ies - ook al zal 
de verzekeringsma_atsc:happij het 111erende.el 
vergoeden • 

l'lefe fi,nancië,1e kopzorgen tèn splj t • 1:<a' 
ren de onge:11e.er 300 werk loos geworden w,er,k 
nemers de grootst'e slachtoffers • Ondertus 
sen werden reeds l~O mensen opnieui,t tewerK 
gesteld , maar voor de overige 150 bete 
kent het verlies van hun werk veel méér
dan een forse inkomensvermindering (ze 
werden wegens techniese werkloosheid o 
de dop gezet) • Deze mensen ziJn , 
de direkte uk eigeni.aarde , 
ve, ' . hun leven e 
te nt ek s t van 
tri n 11 

We kunnen he.t daar-mee eens zijn , hoewe r 
we kritisch scaan tegenover de tewerkstel 
ling in een Beschermde Werkplaats. Gerto 
vorming, lage lonen , afstompend werk, 
enz. zijn veel ·se.hoorde kritieken • M.aar 
de werltplaatse zonden Israëlsi' 
beladen,zou zijn. 
De subsiai sfonds voor M!in- 
de11il8'll•iiden enél • Z.e• ),el:ib;en 
'lre,t bovend "0/oneriile"l"ef.k- 
o,pd,r,acpt·en or de ste,rke 
konkurrent enfssen en psychi- 
atrische i •••
Het u dus a dat in ons vereldjé 
vaar rendement hooid,zaak is , méér mank 
loopt dan we ver,moeden !!! 

WIJGMAAL 
en het milieubeleid: 

t. ~ ·' . -• 1" ~.,... ~ .·" :--_ .' ,., . 
• hl'••~\.tl, j ..... ~ ,. l.i'-!r,,"."•",.~. -·~· ·f:-~.;;;\~. 
(; ~f!iml ·. ' . ·. ~ .c. :~'f~;~. 
•. -~,•'. ,l -,,"'-' -.·•~:-_.,~ ~,1/• 
.• .'r.---- ... :...-- ' 

t•-~ r--~=~,~~ ~~~~·
. i.~1- :- ~.,u 
~. 'Y.- . ,·\. ... :. 

... ··.;. "~ ... 
. , .:-. 

-··•-or,--- 
' .. . ,. ·; .s', 
;1~, • . ~:-.:r,". ' 

klein maar ' . ' ' . ? • 

FOTÖ'S:DULPERS •' 

valwater van de fabrieken zouden moeten 
tegenhouden , bestaan maar worden niet 
toegepast omdat de vereiste voorzienin- 
11en ontbreken 

AFVALWATER 

Vervolgens legde Prof. Scheys een tnca 
ressant systeem u l t waarme.e vervulld af 
valwater met welnlr, kosten aangepakt kan 
vorden. Ooor het versmallen van de bed 
ding en het vater over een drempel te la 
ten vloeien , bekomt men méér zuurstof 
Ln het water en worden 7.() de giftige 
stoffen afgebroken . Dlt stimuleert dan 
de opbouw van het orr,anisch leven , zo 
de:t t\et \i•ater n Lét meer ver,vu~ ld maar 
leefbaar wordt . Dlt systeem )'IOrdt reeds 
t oegepas-t in Boom . In Leuven ölijkbaar 
niet , zeker niet wanneer je aan de ne 
Beek.er Rémylaan ln Wijgmaal woont , waar 
de Lel.beek onverdraaglljk stinkt. 

Voor de onkruidbestrijding op de weg 
bermen zal het stadsbestuur het gebruik 
van hetbtcîden en pesticiden stopzetten. 
Déze bestrijdingsmiddelen l!'-föen immers 
cor e rn s t Lge va r s r or Lngen van, het milieu, 
o.m. omdat een aantal nevenwerkingen 
niet van te voren te voorzlen zijn en 
vaak pas na jaren 7. ichtbaar worden • 
Hierop aansluitend raakte men even het 
bioloei.sch tuinieren aan: het al of 
niet besproeien van Rroenten met che 
mische- stoffen . 
De ilijenbond Wijgmaal sc.elde ook voor 
om i.p.v. gewone ~azon te zaaien op de
berml!n van openbare we$en , een gras 
soort te zaaien waar ook bi.Jen iets aan 
hebben zoals witte klaver. Het zou ook 
lnte·ressanter zijn lindebomen te plan ten 
langs de I anen 

GELUIDSHINDER 

Als laatst.e puntje kwam de geluidshinder 
aan bod . "De poll t ieverordeni ngen op het 
p.el.uid dienen vooral om de weekendrusc te 
vrijwaren" , zo legde de jurist De Vadde r 
ult. Drie maanden geleden beis'r onden die 
"p o Lft Ieve rord'en tngen" blijkbaar n i e.r 1n 
Wij~aal , toen het geweergeblaf van "de 
schutting" het dorp ce t s re rde , Ondanks 
een negatief advies van de gemeente , gaf 
de Best:endi.ge l>eputatte opnieuw een ver 
l(Unning. Onder druk van het áktiekomité 
en na verschillende brieven van het stads 
bestuur naar de ministers Tindemans,Spi 
taels, Califice, Poma werd nu toch het
oorve.rciovende kleiduifschieten terugge 
bracht tot 5 oefenstonden pe.r jaar. 
Er zijn echter noi:i andere 1telaidshinde,cen 
de el.ementen in Wijgmaal • Bui.ten de vlie1t 
tui.gen die betrekkelijk laag overv1iegen 
(voorbereiden van de landing te Zaventem) 
en de doorrazende treinen , plaats.te men 
nu ook automatische slagbomen met een 
schel kJinkende bel , die men in een om 
trek van 500 meter nog duidelijk hoort. 
In het vr.agenuur t j e kwam e.r een bewogen 
verhaal van twee mensen die hinder onde.r> 
v inden. v.an een molen van d.e .R:émy-f.abr.te 
ken . Dit wer.él echter door enke:le aanwe 
zigen , dte dichter bij éle mö'len wonen, 
weerlegd . Daarna vol11de een lanRe dis- 
kus s te over de subjektiviteit van geluids 
h Lnder : sommigen kunnen een geluid met 
een lage reen niet verdragen , terwijl an 
deren er helemaal ge en hinder val). onder- 
v Lnden, • 

Deze avond 
maar bJ,ee( te veel btj in.for,ma,tie zonder 
op speé:tfieke WL,1,gmaalse men äleper 
in te gaan • Toch werden ete aange- 
haald • Hopelijk blijft ar niet 
bij •.. 

van onze kor-respondent in llijl(maal 
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0 rro~@[f 
ZONDAG .,a J~AR-l! : Fi!llem be_godt Vl!l), Jeugdi-. 
hub Grams s•te'l!.t voor : "Fat C~ty". 

!I9 JANUARI ~ io uur in :v.v.K.s.-•loîcailen 
O.L.Vr. Ter ltl:oost~ Heve,rlee : vijk.jel!Sd- · 
r■■d Hever lee 

ZATERDAG 21 en ZONDAG 22 JANUARI!: 
Een v rond sexuaJ!i,teit voor 
Jonge - Jii jaa,r. In ·· · n 
moet sekre,ta1;Jiaat - 
lluia , !20 - &'t 
:van IO 

n ®on Boscó 
Kessel-LO ' r spelen vi) 
de dienst s Alle vijk _ 
z:ijn welkom. 

27 JANUA: in J.eugdh 
Wiijgmaal dexting, ni - 
~met 

~;z -29
Hever•le 
n.a~M'■

2'1 - 28 en ANUJ.R ' t 
Stuc (Van vlak bi) alma 
"Groot dooA. _ ert Sch ierbeèk-) 
theatei; PROVE 
30 JA!fü Heso Heverlee 

r.de.ning. 

,stelt voor II nuit 
IJ.roenck o 

n voorber,e 

kensweg 2., 
Lo. 
9 FEllRU scouts-lokaal,, Wezen- 
plein _.,,,.====~:.::;:==. · e geld- 
o m~g 
e een te) 

k'tuu11p1'an 

- 
ari : 'Inausériële 

.,... .... ;,-,,.,,.. ,!,1-----,,..--t~ie-,-s.' 
deel II 'De ~rl!daersstrijd.' 

do 26 januari:' Arbeiîlersmac:ht 
0 I) 

: ' "Eenheiél?" 
ame,'~tussen WO) 

ar:li : ' · e,1:s~ .,.......,.,,.,,, ,.,.,, ,.,.,,, ,__..,am-er e .• ' 

:fkkeH: 
tdkena -er- ik; 
E1loker- ,us te H, , 
vrijd,tn nkers Van Kf,:ttäk; 

onderwijswinl<el 

lek. Inhoud eii vo rm worden -----=------ e dee'lnemers bepaald. We kunnen 
n rond pedagogische ~anpak of ro 
e.leid en -aktuali teit bij voo-rbee 
r of kom eens langs voo'C meer in- 

ng.en en/of een uitnodiging. 

tvergade-clpgen z'i1,fl yo·oxz ten : 
EX J.anuart en woen~dag 1!•5 janua.1fi 
m 2Ö uur in äe Ha1'·:l<a-The.resiasfü,. 

e. 016/22 9I 93.)

VAN EEN N,IEUWE .BASIS:GROEP "MlDDEL 

e lbaar on en 
en llang ,, 011111 
aan s~e n vor- 
in:z:.al<,e_ tkJ•s 1. s.chool/ onëië.r"- 

2. SCHOLIEREN ~AN ONDERWIJSWINKEL: EEN OP- 
ROEl' 1 

In het prille begin waren we wel nog aktief 
met scholieren. Sinds enkel:e jaren veTWa 
terde deze (belangrijkste?) werkffig. Dit 
w~ze een ~op-roep aan alle school-a!<tU!vocho· 
Heren om ·~emcontact te nemen. 

Wij vep,achten bijvoorbeeld de schoolkran 
ten-, contactadressen van leerlingafgevaa-c 
digden, ••• met de bedoeling binnenkort een 
lnterscholair overleg gestalte te geven. 
Spring eens binnen? We zijn .open van vier 
tot ltalfz~ven, dagelijks. 

Jeugdhuis "Ons Huis' 1s gelegen in een volks 
buurt, midden in het Stella Arto1s-comple~, 
in de Sluisstraat nwmner 77. 
Ons huis be.s t aar u.ft een Jeugdhuts en een 
Jeugd 

ons huis 
ma' liefde' en een kerngroep die programma's 
ui twe1'kt. D!!Ze groepen ztj n open, iede1:ee:n 
is dus welkom. 
woensdagavond : rustige instuif. 
donderdagavond: sportavond. 
vriJ~agavond : geva-cieerde ontspanningsavond 
:z:ate'1:d:agavond : in stuff met D.J. 
z.ondaeyamidOag : dan,snamtaaag. I, Re =-==--- wH een ge.zonde, ontmoeting,s- 

ruimt on geren vanaf IS Jaa-c. 
Het p er als volgt uit ., 
dinsd .ond van de werkg,roepen : 
groep rond a-rbeidservaringen door 
KAJ geleid; een gespreksgroep rond be.t the- 

2'. Het J·eugdtehuis 'bete~en'l! e.e.n 
b egè leidtng, een samen onderweg 
jongens die om bepaalde redenen 
tehuis wonen. Kom eens kijken. 

P,e-cmanentle 
ziJn me't de 
in het jeugd'- 

K :
:" 1CescM,:edenh van. het 

impel'iali!S111e.' 

w:tj,d'a ' 1001' 1fanne~el' de on- 
afhank,i isch ~ongo,' 
te•lken CWH-•lkco 

!leet je wat je doet!? Weet je waa-11 je 
naar toe moet? 
Stuu11 ,e e ènemenöen en 
na.1111 Htt Di,j J. 

INFORHA~IE EN VORMING VOOR JONGEREN 

Het Jongeren Advies Centrum wil zich ~inds 
enige tijd niet beperken tot de individu 
ele huJ.pverlening van jongeren met proble~ 
men maar wil ook informatie en vormingsak 
t ivite i ten organiseren rond problemen 
waar jóngetén mee kunnen te maken heb - 
ben 

• .lac 
De ve-rscl'l.iliende onde-rwerjl"en rlln : ~ 
aliteü: en relat.ie I drug·s , gene,ra~ie 
kOnflikte:n I rechten van minde-rlat:igen. 
Scholen~ )eugdklubs e.d. die gèlntcres 
seerd zijn in een vo-cmingsdag of -avond 
kunnen t e re ch t op JAC-Leuven , Amerika 
laan 3 , 3000 Leuven (tel. 21!.8S.82 
de wer'kdagen van l:4 tot 21 uur) • 

Ei~oNNEMEN1 
OP'1iDIJ11L.EPAARD 
I'S ZIJN GEWICHT 
IN G10UD WAARD 

RECH'îZ:ElfTINCEN VAN 11lMJND~RS lft 
DIJLEPAARD I 

35€HF ~IB:©l'ilf.qE!iÎlEJNFr 
25'CilF S'.rtlJJ\l,AB(i)NI\IElMB.f-lT 

p.4 rechtsboven: "Oi:;an:J.!'-Blauw". 
De 7031 stemmen van ae VU leverden 
cr!·2 ,: op (1!pv, 21 %~ 

Il. 9 re ch,11,s onde, 
Óe boe,iende. uit, er de We-lzi~ns- 
lbeur s op de Ke s .snen •lazen we. 
u~e11aard niet rslag van de 
gemeenteraad, we van het 
feestkomitee. 
kalender: 
Open Jeugdparlement in de Wilselse 
sportHAL, n~et in de sportschuwe. 

©~S1!SJ!R, ~6 
MN@ ~su~ 
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