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k iets leren.Wat er ~ezegd 
'10 'k alleinaa>l bed: ls 
· t ar et 

'l bu · n 
, om 1>0 · 

n m jn 
. ona dat as:fial c ro- 

dukir. 1s va en dus duu d c 
l!r'i. ruwe s,lie s .• a.r 
ten de s.taë:l op geJ.ijke 
1Jijk~ee&ten van de deelgemeenten 
ert.,behalve als er geen wi.,jkfeesten 

Kes·se-lse,,dé Hev,e11l;_ese en 
r n rekènè.n o,p .een, ~:it.se 

3 MILJOEN VOOR EEN ~ROUWERIJMOSEUM 

· · · van de· grondstoHenprijs, wijten a;\n de st~Jg~ng 
De Pae~O,lU)vreest dat dk kájtip:i:oenschap 
1.1•i tefodël.ijk 2 !lli.1}0en zal ,kosten aan d-e stad. 

l<ÈL SNOEP Ml\AR GEEN SPEELPLEIN 
VOO& D.E KDU)ERE¾I 

De stad ,:al een half milj·oen besc·eden aan 
de aankoop van sncepauccea cen voo: de Z1Jem 
baden.Mev:r .Lambrecbts(VU)vraagt zich af of 
dit ge'l:a in het jaar van h~.t Kil\d niet ~et~r 
kon, •Besteed worden. ti!isschien .aan spee,1,,p"1ein 
tjes, maar daar wil de stad pree ie~ van_ a! • . 
Het bijzonder plan van aanleg K 9 Sportplein 
en omgeving'' wordt herzien zodat het speel 
pleintje van de Guldensporenlaau zal ve-rkocht 
worde,n 0,m er woningen op ce. zè't t enc BSP en 
VU onthoud.en zich bij deze stemming. 

!KUI:.TUUR 

Dankz~j het bibl~oèheekdecreer van de migister 
van cu l.tub r hee-ft. de schepen van cul:ruur het 
cypeeontract voor de vrije bib1iotheken·aan 
gepas1t. Ree v.et,o d,at V't;eeger was ingesteld 
cegenoven sol!lll1ige, 'iboeken, is daardoor OPJl': 
heven. 

11~ de sl:ads,fi;n'.anc,î,es no!eren we ais uit- 
sêhiete e lenin van iets mee r èlin 3 •. 
mil· oen eb cing van een 2rouwet:J..J ~ 

dhu±s,De VU zal tegen 
· · seum .zijn.De 

· j t1estfau- 
• . d Ambassade 
zal aa · · .De 
ov;tige e . 
e:1te:lio.ne a en ng-s- ~ 
weiken a d esteçn!'1!1.g 
~- aan d a ui'spun.-t 
an de D L eraa t . . 
ij, deze 1aatste wetlcen-kon de NV Vandebosch. 
aanbesteding zoJD8ar 0vernemen van,Terramaki. 
e da·t :1tan, moet je, Spireek.ee l!,s 
-agen.,Of }e, ee'tl antw· ik.liili;gen is 
1 een an!lm:e, vraaij. 
rtaan zal ge politie de processen--vet1baal 

nieuwë schriljfma~hines kunnen tikken, 
d doQ'IT ~et Centt1~~~ But1eau voor 
dhid~n. 

BEIBERG Eear Pl:,lJR4!.1STLSeH 

n de vzw 'jeugdhuis 
paald·da!i voortaan aUe 
:ig ,i,ull.en verteynwoor-d ilgd 
aur.V.an ,I'tterbeek(W)zou 
aag 'u'itge'bi,e·i,d Z'Îlen naar 
1 het ~ienatencentrum. 

liJ!);TJlRE[JHNG :(l,J;N NOP,lÜ IN K:ESSEli-1,O 
TERUG ~ DE OME 

Voo a:Jeee1:'. in te l;j!<ln op de grond van de zaak 
klra e onbe-s·chotitheid "aan 
van . a. v . d'e, he'er 1/än de~ 
Heren, die di m in de vodge l!'aads- 
zitting 'bcvenhaal de , 'l!obliaok verwijt de' heer 
Vän Sina dat hi · de nadsleden met een kluitje 
i,n hê t d,et s cl:00'):' ~e b,eweren dat hiij 
ni,e,ts a_j;,weet za'ak. 0m d'e' •l\u.fcl'!-\üaa,rij 
van ,ae. •b.ur,gem aan ,tè t(!gen ieeft hij 
een op'sommin genst11ijd.içe uits~ïalten 
van d.e neer Van Si'na over deze supernuu;kt. 
\laJt SjJia nel a,l>les. Hi' weellt 
,ie,,ts, af t i.di~n 
,pa't'klirfg-. · oe t " n 
dat d'e bu k afwist, aan- 
gezien bi reiding van de 

- - · ,i ten li'esol\ou- 
, ,p, d,'a, ilt• 
, i,n :qe 

ebo · ien t 
de iding v s • . t de k4ein--., 
handelaars l<ap·ot,,.zal de v &druk.tie nog 
t - , n ill creze 11esi · \ol:Î!j,k. ,niet 
:v, cla,ê ~e'l'Rié'.e,r · augeîi. 
Il s tens•Îotte v in st.d:,1d 
me tdoelen omdat nkele wi.:]k 
een handelsc8rtt,rwn kan krijgen dat boven de 
)':Î!jJt uitstij,gt. 
Van Si;na weet<t: ziel;), a,Ji,s, · een, !lila ~P d'tfoog 
zand.De hande1l'aHs zo).lélen ·aoo,r 'éle uiillbreld'ing 
van eên diatri:butiebedrililf l!!E!er klan~n 
gekregen hebben, De plannltb .zijn n,~et nn 
etrij'il met de tichtdoelen daar de mensen 
qu )tunnen winkelel) in hun wijlt.'Vl)or de 
pd!D,d:,-,;a behoe.fil;i'ën drl n de in'l1'.0t1ê'l)a \ilm,. 
Leuven-Opst,bij de ve,rdwi.jning van De Bte, 

verplicht elders te gaan. · 
yan ltterbeek sluit de dieltuHie met een· 

oproep de bevolkiug te raadplegen ,ei;i pleit 
. tegen de O· d~il:ng 'omwU,'fe van de ,v 

,~~rulliffil, o · 0. 0 

, t :T!a weer zo uor I t We sijn al: aan dt, 
_.,_ ~--" vn" hst Jaa:,;, toe en de kong11 ,zee,- ",_,..,,,, ,.,, "~cl!,"' ,,.-,.•7,,..,,,,,.,..d o 

i/s, ,t}n a=to.ch'tJ. lli:if'l111lts he~ i:;:IL,,-r,,..,... • te 
p va}<antie gaa't ( Q/71 van qe ~w't",e (1.BBB 
i 'ka ui,tpu-tting ten gevo'Lge V<l!'I het BO 
e~ der stadskront te hers'te1.'len) .auZ'l.en 
ziie, e iezers, het _dus twee maanden 

dtldet ief;I<, m,euwe>, IJ/Peten !ffê.1.- 
• ,,18 Jr 'n eept.èïnber, ton- en. w ak ... . • ~ · te 'j s . t onze v anu1,11 n1;B~ :~et Wilt.er vaiten; fi'~'lij~ aan, r.,ant 

net I>ijZepaa:l'd kcni go,ed_zi,J~rmren ~ met . 
v.vucht; (af)tk,ijven,, V'o:r-i,g Jao.P ~1/Jn w,e ~~ 
tle 1<.orrge:e niet verdën ,geraakt diitz. 'hev 1Jv.0, 
Zes t1J1ind 'en gezien fret fTOed~ i.:ee!l' ~an, toen 
h'ebben .re nu bes '/.oten het N-81.CO n1,et n;eei, 
te nemen óm nog eemr uit ~o l"eg:enim. l>i-t 
jQ,gr tre,~iln we naqr 41r1 ~on to..e, du~ ver 
van buvBJ. §)ijze p,Zarir.rÈl.n,.,Z'l/~~!n ,nog, ~1;et <l,;3,.._ 
fini'tief vast, ~i we ~Z1,3v.en ~J:f:e'L'en,_ 
aan ons uiteinde1.1-J1<. re1,sdo'e·Z. Ve=tl! D:iJ 
Zepaarden niet al.Zeen reizen om te 'LE!l"~ns 
maaJ' 0 r ter p1.aatse hun Zessen 1,n, 
a~ti e set'b_er;i_~ is Jtet jµs did 

w,,; ageerd voyageren. ~ rWX 
zo ie't om he't even Wilá1' 

dáchten eerst ev.en aan de Sovjet-unie, 
dan reäliseerden wij ons ~t Cai,téP en 

Hy Xuyp,ers reeds zorqen voo.n de verdi3,-, 
ging v~ de 11mensenreoh,ten" aldaar! J 

aetten we onze zinnen even op het gé& 
seerde China. lefaar ook dtu:EP zien Wi3 
Zopig van af (or.dan.ka het aandl'ingen 
Amadaa). Nu dG tqJ;nesen 
om ii1 ,Vietidïm· en. .:ç 'h'e' 

Z"I,~ isties gevaa:r-tè bezwer 
wereZdvreà'e redden, is daait meer 
aan de knikker. Ook 5.pan.-ie e a'l 
ten ~e Za'ten vaize t we ·ater nie 
med'everantwoo;z,de1ë:i oor he:'t! mis,'huk;, 
van de ,'demokatise ··z:t1en genoemd 
den. Ja en om 'lurke a»okkiiizen ta ztr. 
moeten we ons Zanà niet 1,1it', aldus het 
Naar het 0as-tvrije A'bgerije we • 

, want aès àa:t uit-lekt~ w.orde dev - 
feZ eens 0p een o.f ~èi, we 'n ónii' 
kue t (Je Z.ync h t:. Het ~°" tens liJe 1. 
eens Zu.id-Afri,ka kuimen worden. 8-et moet 
tiaar toen. ~o slecht nog-niet zijn voord 

ken, ·nate, àat beweren p,;ae V 
-sge an Pr0:/;e,i;a. 'En lJJie i.iee~ 
r o e Leuv.ense .parl~tari.ers. 
hoge~genoemde club niet tegen het lijf 
t1ae minister o • en,iiie 
pas zuzie 'j rraak,jèa, 

, q,F,g,ehaitêl. , ÇJ • äe ~as.. 
1<,tivi)t;e,i t k n? We 
en. qok nog • ng Kliiz- 
maar dat _ t risico wi dat ze .er 

iez,aart!.jea namaken en ve opBl' ··acm 
:te äeil'f kunnen produo~r ,t.:~n, -w.i.,m.- 
u, deze,,.l'egets lieest ,IU' ,i de 

op doorgehakt ~bben en s n:ièmand J 
t in eigen zana is, gaat . älepaard 
ker een op,IAl'indende vakantie beleven. W:i,d 
pen1 Pim ,c het ilèÎfde. 
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DE 
HUIZEKENS 
VAN Dl 
VL,AMINGENSliRAAT 

·DE 
MUSSEN 

BUURT 

:J)\1" f & 8,11:t.lC-C... 
\loo«.VÎT, •"~in, 
~1C-'1"i&! 

}let ~ 4,,, nuf ge~oemd 
'' e' van de 2es kl!ei.:. 
n ·. n, dti illsang van, 
b eil&OJlc!Otn '1:i!'n \ 

a'fgescl\revèn 
ande ae ~er 
toch aange 

be 1.nanciete mid- 
de , et enthousiasme van 
enkelen, ~e nesrau11eren. Het huisje zal 
dienst cloen als ontmoetings-documentatic 
en arèMefcent1'Um. 
"Wij wilcl.en Het ook vo.or iedereen duidelijk 
taaken dat een historisch gebouw, hoe klein 
het ook is, zoveel waardevols kan bevatten 
dat het ver.aie-i'1t vool' de komende generaties 
bewaa:ra te b,:l.;j-ven. l<ij hopen iedel'een te 
ove'Jitüigen da·t de afbraak een miss tap zou 
21,jnl'. ~We hoifen iln :i:ed•er geval dat het stads 
bes'tuut.., én vó:ol.l~l schepen Cnops dit begrepen 
heb)>1m.) 

1 • 

De, ootrsprong- van dit huisje is moeilijk te 
ach - · · heel wat tekenen 
die eeuws zou zijn. 
Vol huisje afhan- 
lèel is van Sestich. 

I • 
d1:i, t ge,bouw 

c S:iint 
g had 
e v.on 
-a'at <1-n 
.ngen, 

ouden in 
egen hebben, 

, e cle gidsen 
gaven. 
n de draak zullen 

ne1 ewaren en te be- 
s~hermefi tegen bu~dozers. 

Gehoord op de raad van 28-5-79. 
Schepen Cnops · -u=telijke ord'ening is, in, 
de loop van op vakan~ie geweest in 
Israël. 0p d teraad1 vond hij het nodig 
mee te de niet op kosuen van de 
ge-ente rii,'gewees t. 

\ .. · 
' 

t\ ord'e komen •a,l!s 
gébeu,iren we,t,e'I\ 

inn is het moe5.l,i.Jk 
, en e,1: ,stor,t ,daar weg 

;lin,'d· 
He,ll 
çee 
we·.nog JUS: 
e-en aanneme 
"te halen. 

ervoecr dat vroeger gcatia was, kan 
volae~g b'etaa1d worden. Aldus 

la op een vraag van Van Itterbeek op 

het park Hichot~e aan 
schade te b•talen 

n het park h 

• (rdo'i)dex:dag 3,1 mei) 
"Pè S,tx,a'atmus,11 uit 

d.:Ji'CJst :iinzake ,;,uimte 
buurt bekend•. 
g,e,; leel:bà-a r ma~efl van 
tone bevolking,. 1D,e 
1':0rden in woonstr,a'ten 

e tweede plaats komt; 
vel'keerstraten om et doorgaand verkeer door 
de wijk te lé>odsen; en pax,keerst,r,aten voor ,ae 
buurtbewon__ers. De pleintjes zouden hun vroe 
gere funk.tie moeten terug k-rijgen: een samen 
komstplaats voor de buurtbewoners. Eén van de 
belangrijke punt en -was de g-roenvoorziening in 
"de buurt, en dan voornamelijk de hof van 
het huis- aan ae Bogaardenstr~at n• 93. Een 
pr.achtig maar onverzorgd park, momenteel ei 
ge,ndom van ·weduwe De Walque. Dit, nu volledig 
ingesloten 'Pal'k, zou onteigend worden en open- 
geste'la -wol'den voor de buurtbewoners. Verder 

dat de leegs,taande huizen die 
~en zouden opgeknapt wo'rden 
or verhur i ng , Er werd oo~ 
s tor cnde beél'ri.i,ven en in 

t, ei;t oyer de mog11Ujk- 
n te stèUen. D:C imte.:r 
è de heer V,e,r~nd'en 

, van de buurt in gang zetten, 
nspraalt. van de buux:tbewoners. 
ensen van het buurtkomitee, d~e ook al 

wel het een en he-t ander gehoord hebben over 
intercommu.nales_, hebben ten s'telligste beloofd 
vele o,og-:ies in het zeil te houden om te voor 
komen dät er met hun voetèn en hun buurt zal 
gespeeld worden Op 30 juni is er (tussen haak 
jes) èen buµrtf'èest: gepland in de mussenbuurt!! 

ONBENULLIG ... 
011 onve,r.klaarb'are wij ze kwam een van onze 
medewerl<el'·S micl'den in een "Veruaderins "/achter 

ze ,i;emeenteraad, terecht .. 
• t en v,er 
gedaan ;i_i'jf:z 
ometzen. ,me,t 

: ~i~te~en. 
, ev b,ij zijn 

,dan moeeen 
w kapster Gapby ne nieûwe 
sto alen, wovdt er vev- 
~ x,eceptie 111JJt onze aanwe- 
zig r bijze,tten. Ev b'li.jft ons geen 
Uji'l voor ernstig werk . . . r,n,j gaaJI 
van nu af al leen nog naar- dingen ~ er iets 
bij t:e ler.en, val.t, -wij weten niet al.te«, het 
is niet omligt b1'ij verkozen zijn dat wij van 
aZZ,es_ v.erstand 'hebben. flij moe'ten vooral. die 

geZegertbedén aangrijpen waar- wij kunnen ver 
n611f'en Wàt er bió heit voZk Zeeft. Wij moeten 
el' bij zijn waar aij ae~f oploesingen voov 
hun prt7olemen voorste1.1.en. '1 
De ,vraag van ee-n lid of deelnemen aan de pro 
motie ván _biêl'Verbruik nu ook tot de "onbe 
nullige bij-eenkomnen" gerekend ul worden 
ging verloren in .q,a levendiRe bespreking. 
6 van de 43 Leuvense gemeenteraadsleden namen 
deel aa'll ee~ of ander aktiviteit"van de week 
van het l:angzaan1 v,erkeer I Heeft onze n1ede 
werker gedroomd of was de week van hel/ lang 
za11111 vel'li.e~r onb!!nuUiR ?? 

11' goor. 
1(0~ 
\'4&t' 2\j 
lliT 

3 
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Kopeg en veI'kopen van gron 
'l'en van huiz-en i,s een win aakje 
als · o et te 
sja z eet 
dat m 
a d ~ 

e el 
. 1:ogica van het spel 
maalt s rijker; de arme 
duts . Het is niet alleen de 
"logica monopoliespel maar ook de 
loJica van onze maatschappij, de logica 
van de ruimt:eiijke ordening te Leuven. 

Vervolg, va.n p, 1 

, 

We stelilen IJ cile spelers voon VJtn, he't mo 
nopoliespell 'V.an Leuven : 

Rrediei,bau'k" Stadsbe.st:uur, Universiteit 
en Rustsv:e.I':J.ang:en. - Bamconsucuc.tion, 

p . . .. n Op 
h t. 

·w 

Speler et scadsbestutl)! zou 
graag bouwen k om- 
ge"ing dhuis vo ei- 
di va dè s dsdiensten. er is 
bl erg go , 
~ err · • · atria 
(Ti o i- 
n;i;s, , l:i de 
,S•l!!l! on' c s.tad- 
hu,i.s n van 
het' . 
Heri nog een ande,:,e ~ktie van 
deze .78. !lij d·e "erkoo van 
Munt de stad s ge- 
nom ·man die eten 
van de prijs nd 
opcl. oeli:le d. be- 
dl'o . z/!!~en kee;r.1 dat is het spe, . 

D• tweede speFer-, met name de ~ ank , 
~u graag een nieuw kompleks opll da t 

er gelegen is en ruimeI', zo~a ook 
aantal géll.ecentiraliseerde d.i, . uit 
ase1 zou 'kunnen huisves te " ·s~- 
zou • • · bouwve11gu • 
de he:u "an - 

, gekoçh 
d,eu-zeple 
t , t1eg,J!em 
ord'en do 

o.or het verkI' n 
• Muntstraat. 

ler, de universiteit,beschikt 
~n bet Ladeuze.plein, die oor 
. , d ware11 om een enorm lc:Ólll 

r 411:e .sociah ~i~s;ten 
gev.'e11dgd zijn, ~och 

· iven.i!tei't:' en "4ê-rem, 
euwe,gebouven de 

vallien. De uni 
d-roomt 

es waar nu net ma•an1andschap Van de, 
ing rond de [hierbrau zich uitstrekt. 
de gelden van he~ patrimonium (waar 
eld van de koper in terecht komt) 

vrij besch~Ren. Een enige gelegen 
et prestige van de universi,teit ee,n 
uee te ge:ven öî.j ,b:u•itenl,anélse be~ 
' 

De ,v:lterde spel!etr, Rustv.erlangen - Bamcon 
st·lêtlé'tion, he·eft g,ronden gekocht op de 
ho.elvvan de Leopoldstrilat en het Ladeuze 
pl.ein. De oorspronkel•ijke eigenaar had de 
afbraak gestart zonder toelating en we~d 
verplicht de werken stil te Leggen. Na 
h'é,t f.aill iet van d~ze aannemer kwamen de 
gronden in handen van '.!lu~tv.erlangen. Deze 
•fÏ.ma kende blijkbaar b,e·ter de wegen Va!_I 
ons· h·eeI' en kreeg wel "'e,ep s;foopverg\n\ning-. 
Kwaa'e tongen beweren dat zij reeds voor 
de Kredietbank de toelating gekregen heeft 
om een •gebouw van 25 meter op te trekken. 
Onthouden we verder nog dat deze speler 
oók. nog eigenaar is van Ladeuzeplein nr. 4 
(Het gulden wiegje). 
Ru_stverlangen heeft al moe r en ondervinden 
dat men niet altijd óngestrnft de bouwve.r 
ordeil-ingen kan over t.neden en dot het be 
te):i i-s op voorhand a•lle's rie bespreken mét 
,d~ bevoegde personen. J-;17 werd dus verplicht 
de bouvhoog te terug te brengen tot de 
bo~gce van de omringende gebouwen. 

i:esp~!J. , ssanter 
\lllk~ij•k s zi.j,1; : 

s e,r 'rlfta ;i{e om 
;y,eHchi'. aa,t z>it- 

f, namen van eenze·?fd•e macht: 
versc~rlende tenrake~s het 

ma elijk gebeuren st:evig in haar 
greep houdt. 

î.na, 
enéle pa1 r, 
0JDP\I vbo11,.:.. 
de 

n R n Vic), eko- 
adviaeur va na, mede- 

werk= aan voorspoed door moed 
Dries Dequae, voorzi~ter van de Boeren 
bogd (Stabo) , 

,J<irea;~l!,tl>an~ : 
G ,akina,, topr?Jdiffer Rá.11d van, 

De Spmer1 beheerdM van ~lmaniá1 
ho, ,. uig van de KB (echtg!!note van. Piet 
Da Somer) 
Vale.ar.Van Rompuy. beheerder 
kik Va -iênat 

. 

EEl1 IDEBElif•N 11· IBIVEN 

Universiteit 
Piet De Somer, ree tor 
Mark EysRens, prof. 
Vic V:an 11:Qti!puy, prof. 
van~ew;eie, prof. 
Dries ~e.!l~é,, behee rdez 

Rus,tve,rl Ball\cons tl:i Wesrt- 
v•b.amse , d,ie geko den 
door de Van1 De Wi k ge- 
worden is en tapijt f t , 
Kortrijkse. Merken we no~ . f, Van 
De Wiele een geestelijke is et vol- 
gens het kanonisch recht ve om 
handel te drijven in irmnobi onze 
kerkelij"l<e hoogwaatrdigheids niet 
-vies z~jn v;m ge.ld is QPg b.ewe- 
zen. 

het grote prof iit 

• • 
IS Wie 

Het is natuurlijk altijd moeilijk om ie~ 
dereen tevreden te stellen als d'e koek. ver 
deeld woedt. 1:1,a;,r gelukkig zijn er nóg a1l- 
tijd menseg •. àar go.ed b · · - 
solidair zi winsit. De ,en 
onze spe l e-r, pil a•l•s• ,'W 

,De s'tád k s•l!raa t: n be- 
ta:Hng na, ae •Kl;ed,i n 
de W,i:ele un bouwt 
universite haar cent:en. ,a o 
(BB) mag ook n aant:je meepi 
mag de plannen voo17 de nieuwe 
Iedereen . eden . .,. . ·•b ke- 
ile mense · e transakt 
s.tarc-sch afbra-ák IIJ\ 
de J.aau Leu:11,en,;, n, 
d.att: heit innen ._enk.eile j-a-ren 
hetze1fd u~tzicht za] q__eb~en 
a'ls het · 

!&N P&l'lllE 

1 , 

Op de V e ver'711~dag '( 7 . 
van de tn COIIIIIIOd 
l!Bttd~ de' dooi, 11en b 
ae buur n allerijl 
aantal Iran verzameld 

_voor mid'dernacht'w.era da protea 
het kom:nisariaat afgegeven. De 
gerde een ontvangstbewijs af 
Na veel aandri~n. werd dan 
S!!n dat 1de brie"f in het ve 
fi:oier, van :wacht :werd 
in de lo9p i'fl!n 
bêli!entn~akt:i,e R 
°'7ergamaak,t aan 
toe gaf de atá 
laefd . 
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·NEl VDLKSPtE IIW 

van, bet . . j,,0,U 
. etei: bov 1-a.ten 

u1. · •. r de beyo ies 
we·rd Jii,j echt.er \llel'l!ii:c ek te 
"e.r,lag_en' tot de ho.oi~e -gei'lde 
gel5ou~e.n. 

IJE M01R.AAL 

DE 
QEWALlEIIS 
S~IIBY 

n, 
5 



·. ·.~ een vernieuwd huis is er twee -■-- 
doe lf., .. 
De"minat e èil ,go bode 
Ol!I een o nit\g op is:, 
Hlf de pio.eg noillÏ.ge 
lieratelliligen uit ,te voeren. 
Voor wie niet over de vereiste t~~isohe. 
ac\ttei:grotid ti:~sèhikt, biedt de curs.us "han-: 
d4g in Ruis' van BRT een goede oplo.ssing. 
ln een comb · - ·. van thcode 'jk 
vord,,t ee aam- 
át - 

. ,n:I! de 
'l:e 
~e g 
op~• u hij ,a' 
model 
0\) d,ie manier wor en wd onaangè~ toe- 
standen we maar de verk,r,otting blijft 
voortgaa eine~e (<lossen. 15,unnen op- 
gekna'Pt rigcns,niet iîà'l!ereen is 
eV"en hand •&, 

ll. zuu1.w,erdiend~ spaai,conten bij, 
. n_. 

; : , C 

... of haal er 
het ,dieJ1stencentrum bij 
l1en . 1gpéJ:I ~aad lfe,ti_1m m·et hamar 
.,en d'ep doen Ó,p d'é vaklui van 
he't m , d,i:e, ·tregê"n een kleine 
ver werl< aflè.verén. (He·t diens-· 
tenc proj ekt ad Leuven. 
Het - een groep va e klusjes 
komen op~n'!Jlpen in wonin aarden, 
ge.hand,ika·pten en langdur Het uur- 
l!oon wordît: aangepas·t aan, n). Om d i,i; 
~n· · volle ee ou het 
~u akeld vor u,i:sv:es- 
i:i n, de s t.ad. eer.s te 
I!& be.tekenen rheid s- 
bele- vla\< van ouw. 
Mau: genaar nlÎ. l.ij-ven 
alle 1.nSp_~m:11:ngen b,o ter g. Een 
gr.ondiÎfe àanpal<, van het kost de 
eigenaall'. aikwijJ!s me.er mo.e e:J:d dan 
het opbrengt. · · • 

•• . , a·ar het ~Id 
al .. 
buur~er moet noodgedw ,elf optreden. 
~~ijke he.Ntelli de 

er te duur. ie 
~=~=;;:;;;;,:=;:.:e::....:w:.:o::n:.:i:.:;n;,sg= r de 

evraaJd J/ een 
n. ~Bij e 
oneH tl/aa't 
!l"ad 'ee i~ ,. 
ah aubs• , we1- 

cw a:dmi- 
n de e wachttljd, 
IHi echter hln- 
elen. Ook hier zou 

o1He~n 
1311'1:ei 
iiend'e 
'rhuran ,_ 

een. leefibare ,w.oonst C'e garande 
een strenge reg?ementering op 
d van woningen 1110eten ingevoecil. 
rvoor moeten tn_inimumvoorwaarden, 

· - huis noo et voldoen, 
~den. · zou de e:i- 
ic;ht kosten .her- 
e ').11 t control:e . 
ebeu 8]11/ll;I VOO~ 
tot , zic,h met 

' , , kunn ~sên moe't 
de huurder ·zich hoe en voor mogelijke repre 
sailles van de eigenaar (opzeg van huur na 
afloop van ,de termijn). 

11 1 • •• • 

vernieuwbouw: 
een p.olitieke' keuze 
:J'otc nu t<>'e heeft heli lakse belei.<l van het 
s~d.s.b.estuur de woonsituatie van de kleine 
man altijd ondergeschi:ltt gemaakt aan het 
cptestige en het winstöej:ag van grote onder 
Q.eutj:ngen. Dit gebeuröe veelal in naam van het 
'openbaar nut'. Deze potitiek moet dl"ingend 
herzien warden : een degelijke en goedkope 
w.oning voor iedereen !"Oet voorop staan. Be - 
pa;i:il.d•e, hul,zenrij en zijn &Lkwij ls h«t voqr-,1ei:p 
van een bewu-ate verkv0Uir,zgsp0Jit1:ek vanwége 
d-ë eigenaar om ze , voor :hoge bedeagen, te 
.kunnén verkopen aan ee_n speeutant. De specu 
lant vèrkoopt de huizën dan verder aan een 
promo,'tor of -jawel- de overheid, die re Laat 
áfl>reken om er fla,tgeöo.uwen op te zetten of 
wegeQ door te trekken. Zo wordt verwaarlozi.;lg 
een.winstgevende zaak. In Leuven liggen de 
v~grbeelden voor het grijpen : ABB, Artois~ 
·Gpudb:11cemliof, de ifwaZswlilg .• , Door de 1,i.eer 
-~-i[nde. r,é.t.ro-trênd zijn vootal jonf.e i~tellfa 
,tu'ellen· bel,µst op zc,i' n tr,uit.ï:.eke woóns,t ! lf"e1i 
,Gro'ót Begijnhof, à<1,t ao·~t de KUL geres c.inf:. 
;r__eerd werd, k·an hier als typevoorbeeld' aan 
;eha~ld worden. Ook voor de, Bloemenberggang 
1s deze gang van záken niet denkbeeldig. 

V-o.or de oorsp:ron1µfi,i:i1<e bewone:r:ts b 1:i 
te~ultaa~_hetzel~dé: hun huis zijn 
J:lez~e sch'l.Jru>aar ze sftuatie k 6• 
iioor. een pianma ·eui.ibOIIIJbeve • 
1:rt>oken, ""orden. ,O derg-el i,flèe p 
baal!baar iis, hee-ft h'et •re..novatti.11.p'la 
stad Gent aanae:t'oondl';- 

ia'loers kUken naar gent 
Een degel~dk ve~nieuwbouwbeleid vertrekt van 
een gro.nd~g onderzóël<,. Iu Gent werd dit on 
der~oek.~1tgevoera aoor WEARUG ( werkg,:,o)!~ 
Injlustt1ele .Archeo Rtj"ksuniveTs'Ïlteit 
G!nt_). ~n ·t.eu!lien e'!Jij\<aar · - _ 
diJ!egt!oe,p i.ran cl:e un t { a'l'ch 
,of attcheo!iogen met kullnejl 11:, 
worden. Deee studi reent ee 
ledig inventarie moe , attien va.n hêt 
hu~dig w~i:-ingb~stand : hoeved ongez.oride 
uen ~1Jn er, we i. 'v · 

·01ENSTENCENTRIIJM 
IIIIST1 

.·,ERNlf!tJWBOUWiFBEIN 
Het dienstencen~rum, een soor nat 
voor kleine berst_ellingen, me eeh- 
best.and n ~Plan S ft 
zijn eer b~jna ac 

ijn v.an, bel! 
ije v,J.e'! e. 

Welzijn•. . 
d,1ias,t±S'c .- "I 
'l{e s1tua vaar- 
en). li 

et kaêar artikel i,,i'l.leii. w~ 
enkel wijzen op de kansen die een diensten 
centrum bood om te komen !lot een. eei;ste 
sthuchtere stap in een vernieuwbouwbe~eid 
van de stad,, 

•Het l<'.1:us d,i t dd.'e·ns- m 
pi;ès,teê che·idj:n b ' et 
:L.n stand d:i.e huisj - 

,enig herstelvj!r""k gedoemd zij,n - 
meren. ln 9Ó% ~an de gevaHen gaatt et iur 
mers om buisjes van bejaarden .èl) t;vee-derde 
van de aanvragers zitten beneden hèt ÏS.000 
fr. maandinkómen. 
Een gesprek m~t tiet diensteneentrwn leert 
ons dat o.- • · l van lll('1 'QRS!! .-Bte 
huisj,es (j rit '79) 4 ei-- 
'ke-n we11de ,óod'g'Ïi.etre-r · - 
tr1eiceif weik 83.) 
De Vt'aag k uit de :v o- 
a 1s Ridders mgeving, . 
niet: toevall,ig buurten die in r- 
plan worden aangeduid als te 
zones. 
Of we hier·uit; mogen bes.l,u-iren dat liet diens 
tencentrum aAA vernieuwbou~ doet? 
We gel:oven h_è:t nie,r. , tenrni je ,onaer 
vernieuwl:iouv g~t:~ ve,J.'1louwi ,;,,ei::stàMi 
Maa,r ook kleine b,ers,felli,ng b'<l_;j con 
het tegengaan van verk.i:otting c optrek- 
ken van de woonkwaliteit. 
Het dienstencentrum is in opzet een vorm van 
'beja.ardenhu_lp' en boorde dus hel;ias a'lleen 
~ar ?nde.r "Wê'lzijn" thuis. In. de praktijk 
zi~ het · · ngoed op het terre.in Vl!n 

, hu~sv~s .. '11och was et.e van enigè 
koordxn. p1:;ak,e·. 
Gng,ps , ' Hu i1s,;,,e h tana 
,gr,a~g ,m met v e,fit 
noo'i,t e onder ens- 
tenc~nt -ren. in e ch 
vernieuw . 
Of is he èn van de vooruwa-lite.it 
d:m.v. ~ s~e.llingen hem. te. mi:n en 
kleijt h1 e presti · 
Blijkbaatt i,s en±ge vis,i 
beleill i:j,n face 

0 

Ty,pe11e .~nd'.ien .,d ·ill- 
tiHim· ,e, itJ, arenk.t en 
O';"è'r s verhuis- e re- 
mes. 

Nu heil rui. een jjaar wevk,ing dJli..ije'Lijk vordt 
dat een d,1.enstencentrum eveneens ha d : 
hand iaat ~e't een huisvestingsöel:-ëi! i 
des te b nder dat de s"""- , 
elie ·· ...,....u n 

1 ov · _ n pet di:ens'te.ncl!•n· 
aan, ihe.,t , • 
,ae,t eéaw èf • ' '!\U Wel grect•ig ;g 
mak~'n'a:Ls zinvol :verléngst!uk ;a 
gezu.ns- en •\6eJ'~!lrdenhu,lp. 
Daze b!~ i-a op zich niet .af b 
maar v1,~ v.r_e~en ervoor élat1 

tie op he.t·~n.a~hakelen va 
c!ntrum in een ilobaal 
hngsbe'le'l.if éle mis,t ia 



Voor. d; kll]:llst~ ~ ieuven ~ beschikken we 
reeïta - egevens. 'l:n, 1 9'72 
wnd . gedaan doo):' N,ta,) 
·dat 'on,ingên 

dua 26,fl) 
. 300ó, 
·' ges/J.oop:n. 
i;-ten ~astge'>leg<i 

'r ingenà en wat 
geen aanko,pen in 

•aten van ,dit ond:er 
rden in een duidelijke 

p· rschillende projekten 
sys-t eifkaar •afgestemd worden. 
Deze p an over verscbillende jaren 
lope~. g;iat het om een vijfjarenplan 
voor a ng van 600 beluikhuisjes. 

Hë:t spree"kt voor zich at am;i te we · en 
fi · ·· aang(!past -worden l2a1I de gemaakte . 
P. niet omqekeerd, Ter vergel.iJking, 

men 50 miljoen per jaa:t' uit 
bouw; In c.euven voorziet men 

i. s 8 miljoen voor 1'stadskernvernieu 
b-égrip waar je nog aUe kanten 

0m , ,e•zel:ijken moçte~ de 
hakeld worden, Op tech 
•tad me,t d:e bevoegde 
en (aankoop, f{nancie- 

. ' de b ewoner,s op 
oett verz·ek'erd 
men te verhe~pe,n 
•ei:cHng van ,a•e ,so,,. 

. o'r'clen. 

goedkoper alleszins ! 
Hierbij_ moet je wel bedenken dat ver.nieuw 
bouw licht goedkoper uitvalt dan nieuwboui;,,, 
zelfs van "sociale" woningen. De kos-tprij s 
per- vernieuwde woning (2 beluikhuisjes) in 
de- Ab-rikoosstraat in Gent, grond inbegrepen, 
bedraagt 800 0Q0 fr. Een nieuve woning kost 
ongev~r 2 300 000 fr. Bovendien zou de 
stad nog kunnen genieten van de sanerings 
premie. De aankoop kan door de stad zelf ge 
daan worden of door de gewestelijke bouwmaat 
sç)appijen (voor Leuven: Heuvelhof, Goede 
haar'd , mm ... ) die ook, onde r toeziehê van 
de s•tad, voor de restn-u'.l'atie kunnen instaan • 
. We•P'..icbt is een pilootprojekt het i:dea-le mid 
d'e-1 om,deze vernieuwbouw Clip gang te brengen: 
J;n, '.Gent w.erèl de kbrikooss·tr-ant op 'die' mn'{lirer 
vo'lliédig geces eauceerd , In Leuven kunnen d·aar 
voor Bl.oemenbergg_ang, Cité Oelvaux, Ciëç 
·B,uel:ens'., Mus,senl:>uurt ... in aanmerking komen.. 

Voor de duur van de restauratie moet een ,c:ij 
delijke oplossing voor de bewoners gezocht 
worden. Dit moet in de planning voorzien 
~o-rden, Men ka'n zijn toevlucht nemen t.ot; Li,eg 
staatille buizen ( bv. Klein Begijnhof) of ap 
partementen, naargelang de behoeften van de 
bewoner. De autochtonen (bewoners uit de 
buurt) moeten de voorkeur krijgen op de stu~ 
denten. Bet verschil in huurprijs moet door 

.7 

de shd bij,gep,a-s•t woi;def\, àensen. die w,ilil/.etl 
verhu~zen moeten. daartoe a-1.Uij.d jll'è .'kafis kri,;j 
gen. Ze kunnen ,hie,Dbi)j gen,ie,tlen van èle ~uui, 
e.n Yerhu•istoe·lage.n. 

l?eze ganse procedure (onderzoek en p'läniring1 
moet voorafgegaan en gevolgd LJOrden door 
politieke beslissingen. De poUtiieke an f_i 
nanaid!Le middelen die voor zo'n vernis== 
b=beteid nqodaaketijk·aijn~ 11JO~tén' vrii= 
gemaak--t worden. Het stadsbes-tuur zou z,Cch. 
moeten reaUseran dat vernieuliJbouzJ de snele te 
en goetil<oopste oplossing kJin breng-en voo;- 
een steeds verder om zich heen ~jp?inà wo.. 
ningprob'leem. 

1 

CNOPS,DE AMAY.El!JR VERNIEUW·BOUWER 
be s:taan, · 

mtdij1lc:·e o 
_gehan , 
,i'.j,n, J, 
ken e 

te' efoon 
'tien geloo 

4ch op ons g. · , 
U%'.ice, ~aat ons efkes ge 
te1e.foons tegen, alleen 

:iiu;Jn vrow l!'àg nog door." 

!Ji-jlepaard: W~t houdt vernieuwbouw voor u 
in, mi,jnheer enops? 
Cnops,! Neem nu de Mussenstraat. n-e stä,d !Je'lff-f.. 
r 5 huizen in bezit. Het spreekt van;oel~ 
~ ,e. huisjes te kl!ein zijn ~m e"I' l<oöf.o:r 

e moderne woningen van te maken. We 
n ~e dus a·f en bouwen er enl<e1e ni."èuwe 
pol!e11e woningen in de p'l:aa,ts, 
la verniéuwllouw ö•an a,fbreken?c. 
'/11' e-ijn natuur liiJj,k anäeJ;'e gel.'a-l!l!en. Het 
t'"e Wilis!!'l.è bv. , waal' 

tebe.11,tuur ~2 ii 14 ~oni" 
n incor,poll'er,en '.lln een _ 
ik eraan'Cleze wontnge ~ 
et v:eJ:Sal•ag van de sud 

ettau)'eren, 0m aan ve-rni 
1110et de ·ataa ~igend 

huilje■ moeten opko~,: __ 
Citi Buelens, Ne-r,,1erss•tnat 
voorbeelden, .. 
t ptychologiach effekt. Ale sW~~ 
r onze vernieuwbouv verfr~11en 
rop dat da eigenaars volgen. 

ook andere middelen om aa~ 
apremi••, -woonerven~ •• ? 
ekt hebben, dtJt"f ik te 

gesonsibilii 
r t• onder- 

- kan een 

.t hebbcn1 ik be'\ he.t, daaE"'ee 
v.erder. n,i!e t op 'in) . 

~eri:a hanteel't u om êe b_ep_al1e.n 
aanme,r,\d.ng lçomt v.oo,t v,e:t,- 

qii, deze v,raag antwoot:dt Cpops volledig naás·tr 
de kwestie (en w-i~ J:open er in) ,met' a'e dooa 
doener dat een kLasse ~an mensen hierv~or 
in aaomerk,ing komt die eet! 'normaie' -woning 
,nj,ei, kunnen betalen. "" 

DP: Voor het a'fibreken van woningèn staat 
een milJoen in de begroting en de grohél 
regie heeft 7 miljoen in kas om gronden en 
huizan aan ta kopen, Al• het Ri~htplan in 
aan begeleidende tek1t bij de tentoonstelling 
in BevSflee •preekt van 3200 woningen die 
tegen 1990 1anaringni!j'p zullen zijn, boa 
denkt u dit dan met een derge-lijk·bedrag 
te ku'IIJ18n.kl~r•n? 

re~ent dat e 
u•i!i•én~ 'fit>i:1nlé 
tqch een 3é 

• l)a~ Ls veel 
Ol)i,ngen, !1er,g 
at kunnen bec-alen? 
f doen'. •De e igenaaps . 

., en, 

'cn9ps schrikt toe!\ ve'l op a1's ve 'liem del 
Ric;ht'plan-tekst toescbu,iven waarin dit be 
wust g~tal van 3200 woningen samèn met &e 
te sa~eren woonzones staat aangegeven. His 
woTdt zelfs kwaad ah bij vaststelt da,t 
1..-ierbij een wijk staa-t vermeld (de wijk in 
Uey~rXee, waar hij zelf woont) die terecht 
ni:'el! in aaomerkin"g komt voor sanel'ing. liet, 
een, verontwaardigd telefoontje naar liet 
lnfocent'rum maakn hij er zijn öe'lç:,lag over 
boe het mogelijk ia ii-at een dergel!ij~ talt1t 
wo.rd f v.dj,gegeven,. , · 

eu~probhman~èk D!,eent hij ,ie 
iJ! te moebn :gaart ~lt 4• ·ö1Ï 
w,o,nder;11a-inlngen an ~1t 
wmqatsc~appijen. ,Een 

•aJis e,eA stuk b-eton, 
En a•l/aof aociah api,artementtb 
,tieel dee'l van een Vet>nieuwb 
dr.aaft Gnops do~r lQet uit■p 
menaen die ,gHn tuin willen" 
1pr,ngan voor een appart 
men dtn 500 1118DHn te va 
koop appart-ntJ•"• 

C1 Aan de Van Waye 
lijka Bo--,tac 
gebouw van 6 bo 
zal dan da 
bouvboo1il:e 
ia hall aed 



t voortaan 4 ltouvl-agen" 9.ók voor 1r0ci- 
ouvuat■cbappije11. . . 
ok voet de lli-ddernraat en o~eving? 

. Ja, ook voor de Rid'ders-at, ook.~oor de 
rompt0re11 oo~ voor Ame1inckx. Ze ziJn al!- 
luaal gelijk voce de vet. . _ 
DPI l_tpmt er 00 ver • 

• s~aM niewt>ouv en z 
om .de velonteu d>i! e e· Ik l.o'pp me . ng n 
• ·1 . :voil- laat vet.en asn •n 
al!aan en de e:I! ge1: - 
io=eerd worden,. 
En ale de aanpas -soneehka- 
der, dat nó. in I l!i~enl!~dse 
zaken, ia doorg ,m~•r 51Jd 
voor. Nu is de niet 1n 
staat om de zaak gronû~g- aan te pakken, maar 
dat komt wel. 
D~: Een laats ·jnhe~r.enops 
11ij hebben v 2 hu1s11,i; van de 
Stad in de Va e_pg verva'l!1en 
bijstaan. Vre uw psycho•lo- 
. h e'"'ekt v áustra•lès sprake was, guc "" , ---- . 

h•in a'(el.',echté 

C: GlaaMuuij straat-Va lkedj gang is een Ln 
apart gevai. Op h~t"geweatplan lig,:n :~als 
de industriezone. Dat gewestplan l • 

ge weet, opgeste;d v~Sr het ~1;;!:r~P;•:al!t 
Artois lil&& ge_bouvd. Met het n e lk zd eens 
daar vel! 11at aan te ,v.e-çanderen, ia 

•· , ns van Arto · gaan babbeJ!en !!leet ëbe Jonge,. . . ik. 
Voor m:1!.j zd:Jn da.t 1!181;\nen g~hJk gli~ en 

dit g~aprek was onze tel Na aMo.QcP van 
atelHng !rootdaad dat de 'l'echni.acb• Df.ena 
We bop"e'_l 1~ banisatie blllll&nd met·wat 
en de D.ienllt 11~ • tiache dn in de toekolut 
personeel; ~t ~:untelige aanpak z!~ am&ui- 
e ek heeft ons niets v1Jzer ge- 
g et inzicht dat : . 

eerde 'll!ilaie op vernieuvbo~ 
aJ/s nieuwbouw, res!aurat1.e; 

i,n sd'!l.enst, prem1estelse!, 
11ekt 
aa,l)pa.k (a.fi~ake~~ SA 
,:,!lltie,:iten1, k:r:l:rter:i,a,, . 
raak~ ~nbestaantle ts. 

skund':Î.gheid en vooral de 
. ·e e w,il om he,t wonen in d 

e sociaa1l zvakke,re1_1 te 8' 
n vernieuwbouwbcte1d ver · 

is. 

He~ e~ge w.at deze átadskra1_1t met :!t 
scbe~den artikei mag hopen :8 da~ tv 

- . e h:i!er-0ver op gang komt en ~ ~ 
it ae kansaJi'llle buurten druk w,~ge 
t ~ ,t.;t - een aanvaardbaar v-ernie "' 
id te kolllen. 

_,_ 

OP.· ... DEUR 

rfE' 
,0 

v· ,,, van 
de RAMBERG 

· sfuk gtoen samen, 
aat 70) en. èen 
gekend. a,ls de 

fäl jaia 
bod~,ti) 
s • 
lijk. 

meit ,pa·'trR 
lÎ' ëen, 1De ei,ge- 

e aveHn11 van ai! ,gronden 
ióuiosnes aan de Ramberig 

,en we,rden. Er be 
»FA of beschermi 
dez~ loten "gesc 1 t voor 
11 varen, zoal:s dat heet. 'E-en 

oor proD10tors dus. En die pro 
uden vel aangelokt worden met een 

1ame in verschi.Uendé krant:~n. 
lé.vam. die promotor n~et opdu1ik.en op,, 
~;i tdag (v()o.r zover we he • 
gaan). Hè•t herenhu:ila 

·echos 5. 050. 000 f.r 
, stad OJD ee~ fliolr. 
s;tA.d t'e verweUVIIJ), 
· ilfvan ef11 ,gr:ond<11eg 
beleid ,t\i'eit yeiien _ - 
~•n de gemeen■chap 
l)e•huiajea van de l!:amberg,gin.,. 
vat duurder van aoo,ooo tot 
»•,,koper van dè trapgang :zou 

urdevolle stukje 'archi 
·aar oud) te res~au- 

romotgr met 
. driu'gt 

Geachte Heren, 
Mag ik U vragen in het Ber•stkomende' n1D1! 

mè-v een rechtzetting te doen ~an e~n.be~n.ng 
over mijn persoon, die voiied~g onJu~~t ~s 
en die -verscheen in het m,n,mer .5 - apn,l 1-979 
Ván het 11DyLepqard 11 • 

'.Fit bewst artikel 1&10rdt mij Ve:rtJeteil dat 
ik 09 16 maai,t 19'19 opdracht zou gegeyen _ 
hèb15er.i om op 'de oi.tde Markt 9en gerechtehfjke 
aktie te voeren tegen het café "Tribw:iaal.". 

Dit is vonedig vais. Er uerd ~or miJ. .. 
geen enkele opdracht a-egeven. Het M -namehjk 
zo àa-t dergeiijke akties noq. ander.e- 

. rs, 'kunnen optreden, en on-a,fhafl,, 
e Burgemoes,to-r, 
'ik er niet ,voor 

d' ook mi,jn v9,ràn- 
,vind ik net toci;i 
zonde» eni'(J ui t,t 

be rmàtie~ •mij derge 
i,:_- · in d_e ilahoerien te 
Indien ai uw infonnatne even licht?um{:g 

l,)Ofüt gepub1.iceerd, dan is "Het Dijlêpä,:tr,d" 
in fe-ite "Boe.renóe.d:rog in de Dijle$tr.e.ek". 
&Jed om te "'eten .f 
' · Met 'hoogachting, 

vr. De· Burgemeester, 
i;o. De Kabinet;ss~cretari,s 

P. Bosm'ails. 

politiekers op· 
rolschaatsem ... 

~1'-e •D'ij'tfè _:l\l_e ,zi~ 
r 'is1 e-e'n ,no,g_ 
yan de 1110· 
voor 1he·t 

es:ch!i:l<,ten. 11:lu m - 
t-~gen caf-é' s ,teru n 

wij ons de tijd rond ker e 
en zo ... } Na de ,grap me s- 
ten plotseling zeer bep 

Oude Markt dat weekê!l(I s 
•~ nachts tot profijt va é's. 
De laai:-ste avond voi\d de aa11 nodig op een werkeHjk a - 
k~anten uit de getroffen 
Wie draagt de verantwoor 
dgen en laten van <Ie pol 
van diie poliittie toch~ oÉ 

'j)_e -rome!Ï>hse kei,zer,s• w · -"7,0/1.l<islli,'l,ss§ 
af te leid,.m en kaLm me.tho_de !is 
de gesc;hiedenis bekend r ~•e he-. 
nami.ng "br ood en spe-l.eri'". . nc1pe.eil i.n 
onze westerse wereld ·weinig -i's \Ve,r,anderd kan 
men in de dage'lijkse -p,rák,i:-ijiè zelf herhaal 
de1-ijk vasts tel Len. Al zijn, '\,rnze politiekers 
op Boudewijn de eers~e na niet meeT gekroond, 
'hun volksvei,lakkerij doet tilig il~iäls aan de 
Romeinse praktijken de.nkèn. tr t,11eden bij ons 
welgeen gladiat:oren meèr op., tenzij dan, im de 
-voerstreék, maa,r onze aooi he.1' volk ve11k0zenen 
hebben nu de arenasp r door aller- 
hanc\'e sport- e- - g~n. !let b.e- 
ooide resuttaa lukt meest- 
al , )leeft nu • 
e 1 

• et geaa1i- .. 
n de SP,.O"C't 

tr-ie•s in il 
an, rijl< imll 
en d,i, l,s iin de 
,Ï,nse tij _ns'chap 1be- 

ald. tlu ,t'eua r.nomen dat cl,e 
ad het "'7e,gdek - Q , t Hoverp lein 
t-ra gaat ii.aten as . r in augustus 

de Europese roiscnaatskampioensoha-ppen tel 
doorgaan. We durven er 'Voor wedden dat Bu 
gemeester Vansina er~ st~ zal gaan gev 
Dat grapde gaat ongeveer 1 ,4 miljoen frank 
kosten en et worijt speciaal een lening bij 
Gemeentekrd1iet voor ~ngegaan. De kri.tie 
op van de BSP"'OPl'o!if'i'e' in de gemeent 
ltom~ _ no~al ongelloof;raa<114·ig over, WIU\ 
verl<i:aie;i:1-ngsja:a-r J,9'1,'"6 wèecrde äe toe 
en, lilobbaok ~~l'i a•l'll ~e duiveil in e 
8'1! cilil, de Ron ,j.k .;l,n ,L.eu 
e,n /, O~k' 11,oar 11d,· toen 

1 ~;;n6 sea .,ho00 n. z.owe 
was I e,t a 't: stad 

diie uitgàve z. , e komen 
•bev~lking, d. zien ve miet goed 
iJ:ndrLen 11118n dan t-Oèli ,îe,ta voor de 
zou me.n dan nie,t o'etel:' dergel • 
tra oude,:, 4e Lèuvenae apor 
Deze moeten ieli~ betal 
de stedeUjke apor 
Burge11eeater e · 
langi-ijker· te 
pioena 



"PLEIJ)JTJEJ, WAlN PtEl]ER" 
• 

Zegt Jef t-egen, Roza : " een speelple'in is noch min noch meer een noodzakelijk kwaaa " 
Kwa~4 ? Omclat 'de sfraat :el,j. de ganse woonomge1"ing onleefbaar ie ge.,,orden moc'ten 1o1e aJge 
ba-K'ende tèll-re~nen VGOt'z,ie_n voor sp'e'lende lèi,n(l:U:en. 
No_c;,azakel(ij,k l<vaad ? Ja, warit spee'l.•p,1,e"inen zijn in de huid•igc situatie op de eente plaats 
ee:n gedwongell toevluch'tsoord voor kinde-cen 'ea ,volwassenen, die nie't beschikken, over een 
grote woning o•f ro-i1l\e tuin m.a.w. de minst begoeden , 

Jl e i,ed.:ét\en .om ee e,isen dat ,eJ: i,o-1doende spee1,p,lei!fe.n z.ijn. Er moet voor s 
g aan, woo'n- en· ki:nêlerricjke buurten, wa,k groen alleen nog te 'v i nden is 
-lo .et yensterkozijn. De voorziene aanleg van het plein op de Tr-olieberg 

fK'êSsel-~o) doet onze wenkbrouwen fronzen. 
Er· z'.i.jn dus gegronde pedenen ,om te eisen dat de bestaande .spee Lp l.ai, · 
z aar wat is •goed"l een snugge.r-e v raag, waa-cop een minder slu 
" ein ,wqar spe-ló:ng 1n z-iit,, wa·a\' je wa,t mee kan doen, da e vei;l . , 
o elen en wel op zo veel mogel{jk manieren " (deze zin komt uit het Ideeenboek 
"schoo'lspeelplaai:,s", gratis te verlcrij ~en bij akti e Schoolspee 1 p l'aat s , Pos tbus 28, 1040 
Bros!èl 42): lleantwoorden de Leuvense speelplei:nen hieraan? Het moec gezegd dat de stad 
een 1nspanl)1.ng levert om zoveel mogeli\jk ijzel!\en •tuigen te vervangen door houten kombi 
na,ties,peeil tuige_n_, o.a. ·Ph:i!lipsp-1 Mm, s'paanse, i❖roon, De Greefs traa t. 

r,~,-~•-. . 
.. ~-- ~Hf)~ , . . n, 

- . • . ·l -. lil ·t" !-' \••~-:. '!i!!:':'.;;;;;;;_ • ·~j;" l ,i,, , \""''. ,. . 1 . ', . 1 -- .. 
, ·, ·, ·- '· -'·"· ... -:,·,;;,..,_.._., 
-~ . :~',, .:~ 

: -., . 
. ,.'.., ... 
~ , ... _.~ '1:~- -, • 

en ? 

..... 
W=ne houten, ·tuigen op het 
ple~n·t;Pe' in .de ,SneppèB't2'aat(KL) 

Op eenc vergadering• (29--3-79) kregen we van schepen Anciaux te horen dat heel wat pleintjes 
dit jaar en volgend jaar voor herim:ichting aan dè beurt zouden komen :· Meyswijk Wilsele, 
Gu'l.de·nsporenlaan,· V,::edeplefn., Roec:kaartplein, De Bruul, Pa er i.j z an laan, Genadedal, en wel 
ifobt ook het !la.ndepu tplein În Heverlee. 

Vandeputp·Zein : 
p11ivé-:g11o:nd in: bouwzone 

;~ 
ook. een 1.<1~'.,j.k- 

i: 'one en 0äà. 
Hoewel we de ijvel:' van onze pólitiekefs waarder<?;n, willen we hen toch vr aaen vooral aan- 
dàoh . ebben ·e pleinen waar buu-ctbewoners de zgn geboden inspraakkansen ( uit 
de gsp a en de inspraak'1tonde van net s t ruk tuur.p l an ) gri_j:pen en in,p1annen 
Ó1l\Z de aan het R-iete in Wijgtl)'a•aJ ( sclfepe_n Sprocl(eel,s, beiloof'de da't 
in· j e rs ll zou gebeurd , de Oh'afä•a,:,keli}khei:dsstrailt te Keuel-'to 
( w pr rijzen omwille èe drukke straten" en "in de opmidde · · 
n11biJ e n een se óol"), het Vredep, ean , Het ple.intje in de Sneppes . kwa 
samenwerlc:ing met de bewoners ... maar he,.t v-caagt tijd. Veel tijd! De ee ~v g 
,had p.1aa-ts in juni '7:S en de i;uigen we1'den door d'e s,tad·sdiens teen 11eet1g j · ! 

·/een s . in moet 
niet steeds van beven 
ge.pland 

INTERVIEW MET KI»DEREN VAN EEN GEnfl'ROVI 
SEERDE BOUWSPEELPLAATS (Herfstlaan) . 

- Wa.t is er rge,t j,1)lli<i kamp ,gebeu't'd'I< 
De grotere jo~ens hebben het afge~roken, 
maar we zijn äl aan een nieuw begonnen. 
- 

11we11, wie zijn dac? 
De jongens va-n ·onze groep. 
- l!o.é is j,ulli,e g-roe,p opt,s,taan? 
Vrqeger spe~tden wij altijd in onz~ straat, 
daar red-en heel weinig auto's, wij noemden 
onze straat de pijpekop. Toen beeft de oud 
ste Jongen voorgesteld om een klub te vor 
me-n om kampen te bouwen. 
- W•ie· is er a,Hemaal bi:H 
Allemaal jongens uit de buur t , wij zien 
mekaar ook op school. We hebben ook een 
leider, hij is de ouds te, 'hij is eH jaar . 
- Bouwen jullie alleen kampen? 
Neen, we ,spelen 00k voe•!:'ba'1 teg,en andel'e 
groepen en we gaan fiets~.en als he,.t re 
gent gaan we soms pingp.ongen in de ga'r age 
bij ·ae leider. 
- Als jullie een kamp gaan bouwen, boe doen 
jullie dat? 
Eerst vergaderep wij in de put, we maken 
een plan, dan hál-en we hámers, schup', kt'ui 
wagen en zo bij ons thuis, we kopen nagels 
van onze spaarcenten en dan beginnen,we. 
- Hoe za 1 ju 11 ie nieuwe kamp er uit z::i,en? 

- W;,nnee.r 1<ierken j,ullie et'äl),n? 
We spiti,!l;en dat 'af,C :in de scli:ool, in de veek 
komen we bijna iedere avond wer~en rond 
vijf uur. Zaterdags en zondags· moeten we 
dikwij'ls naar de familie. 

: 111 !n er on- 
.14î1 if;ilig_ 1è ~1 w,M,'llÎjI_g:ereweiJ.k e,--6q- 

Zren. 

Door de fusie wordt het nog makkelijker om eisende buurtbewoners van het kas~je naar de 
-~ur te s.turen, N•iflt mi,nder dan 3 schepenen d.ïn bevo!,\d : Spx;qckeels voer de. inplanttng 
:v.an een ple-i,n~ !Jlb1od:011 voor de sport:Lnliras·t,i::uk.tuul' o.p e.el\ plein en tnc~au1< V.081' de aan 
'eg en ondetboud' van e:e.n ph:i!n. Schepen Ancd,aux ga'f éle guantie da't ·btj aan>l'eg en itnd:ch 
. ng in dil toekomst rekening zal gêhouden worden met de dienst speehuimte, j'e.ugd- en 
ezinsrud en met de wijken. Zegt Rosa tegen Jef =." laat mau komen die pleintjes van - 
zier," 

- Hoe koînt het da-t e°l' vandaag niet gewetkt 
vord't? 
Omdat de leider wegmoest, aks hij er niet 
lii.li is.,w,êrken lile niet voort, dan ~gen we 
weil ,p l!ank_-en, :-.i to Meen en zo ;i\!e-1'.'ze.ma 1,~n. 
- !l~nden ju,Uie ou<!el'-S 1111,t Hjn? 
Ja, onze vaders helpen soms m;ee, maar soma 
zijn·onze·ouders bang dat we ons g8an p;jn 
doen aan ,de nage'1s maar wij zi;in voorztc:h 
ti,.g. - . 1 
- Go·11.n Ju,l lli,e ook squ1·s naar '-l1e,c speelplein"' 
tja hiertegenover in net p;ovinciaal d01118iü 
Neen, daar kunnen we niets doen, we verk,eJJ. 
liever zelf hier op ons pleintje, We mo 
daar gok ni!et me,t de .f.ieta rijden, 
:- Zijn, jwl J.lire n<l,et bang dat hj!é-i, aen !{ü:l.ii 
z·ali 11e1>ouwd worden? 
Naen, we hebben nog plaat■ in aijn tui, 
voor resen.ek4111pen. 'oli 
- Zouden Juliie meedoen aan een akt 
pleintàe te 'behóudellf 
Ja,natuurlijkll • • 

9 
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WEEK VAN fiiEli LANGZAAM VERKEER, LANGZAAM ... MAAR ZEKER 

"LangllQ.Q/II V.1'k(l6l' betekent nia't dat we 
ti'aàg moeten gaan rijden, langaaam tJe.l' 
kear beteksnt aandacht voor da vootgangBr, 
ds -ftetaer en ds g6bl'Uiksr van het: op(ln 
baar llel'Vosr, dat is d" weak van hst 
l.angaaam verkHr. " 
Zo 11.atmde he.t eell veek lang over het 
stadspark. De veek van het langzaam ve-r 
keer zit erop. Wat is er ~an geworden? 

Ons verhaal begint eigenlijk meer dan een 
iaar ~leden. De fietspadenwerkgroep (je 
weet 1i1el van fietseling 1!én en twee) ging 
eoeu înzien : het Ls niet voldoende om 
bie,,; en daar een goed fietspad te hebben. 
Wanneet wij het verkeer willen verbeteren 
dan, 1J10'eten ve een beleid krijgen dat ver 
trekt ~snuit het langzaam verkeer. 

• T.ang is een zeer verwarrende 
_ _ • dat kent iedereen. 

er ? "!leen, dat niet, 
file genoeg mi,s- 

aam verkeer willen wij 
te mogelijkheden d,ie 
en het ve,rkeer niet 

bekijken vanuit het standpunt auto. De 
fietser en de voetganger die in de goot 
of doodgewoon dood gereden wordt en de 
busgebruiker die wacht op 11en bus die 
klemgereden is in een autofile, daar, van 
ui,t deze weggebruikers moeten wij vertrek 
ken om een be,ter verkeersbeleid te maken, 
Dat is zowat de gedachtengang die erachter 
steekt. 

Enfin, de werkgroep fietspaden schoot aan 
de gari'g en kwam in oktober klaar (a,auugl\h~ 

· ure "langza:im verkee,r ih 
tillie wel'ik: w~e ;,;e nog niet 
maar 4©. f,r, ~ H>i:etoin worden 
k,rete mogeUjkneélen gesuJl'gJa~ 
r enkie'1e tie noemen : door- 
uces-, ,wooner,ven.♦ •• ,. 

•· 
We voelden de noodzaak aan om deze ideeën 
op 'rUime s~1laal te gaan bekendmaken, en 
zo werd de id'ee 'week van het langzaalll 
verkeer' geborèn. 
De koppen bij elkaar gestoken, alle vere 
nigingen áangescltteven, gewerkt, gelopen, 
een manifest opgesteld (nog altijd te ver 
krijgen op Sokelb) enz ... 
Tot op 2 mei pe week losbastte (alhoewel). 
Wat er precies gebeurde heeft u al kunnen 
lezen in één van de vorige dijlepaarden. 
Als inhoudelijk belangrijks te programmas 
kwamen wel de info-avonden over fietsroutes 
openbaar vervoer en woonerven naar voor. 
Hieruit werden een aantal voorstellen ge 
haald die op 8 mei voor de voeten van de 
beleidsmens,en werden geworpen in een -ove 
rigens s aa i - koJtfr·ontatiedebat, dat teveel 
u.itpakte met hèeJ plaatselijke p robû emen , 
maar weinig oog had' voor de algemene prin 
cipes. 

• De week is voorbij. Wat heeft het uitge- 
haald? Het is moeilijk om nu al een ba 
lans op te maken. We gaan niet staan be 
weren zoals de meeste ministers van kul 
tuur wanneer zij Mn of ander jaar van de 
monumentale kini:lse vrouw van het dorp af 
sluiten, dat het allemaal positief is ge 
weest. ,Er was inderdaad nog te weinig in 
teresse. De mensen staan nog te ver a( 
van he,t beleid, en men maakt het toch alle 
maal zo vreselijk ingewi!kkeld. 

Nochtans z,ijn wij van mening dat hierdoor 
een be.,.us,tmakingspr9ces is gestart dat 
'vanuit de ,w~j,ken en de buurten za,l moeten 
ui-tmonden in een -echt (lte,tkeerabeleid ,'t:en 
vooi;d.,,il'e van he,t langza~m ve'l'keer. 

In elk gev·at zu}len we het niet laten bij 
een week van net langzaam verkeer. De 
werkgroep b~ijft voortbe-staan en zal nog 
we.l vat van zich la·ten honen 1 

de, galillbrinusfeesten 

de g~uw-bier-nu- feesten 
• 

"Leuven,Bierstad - Plezier 
he-t kind in Lu,i¼kkerland" .dez'e 
aankondigingen zagenvonde e deze 
hoog-kulturele mani-fe_s,l:'ati - ·. · et moah- 
een missen. Een tijd voor trad men 
mooie verrees ltjes d het 
graspeek in I ann±ng 
gemaakt s zou 
'10,pen e "1o,t~ 
seUng , M~n 
h;id rov snond 
ee,n 1Re, • ll. 8,ê_ada- 
pal/R is geld 
van heb :v.aa,t't die 
bUjkbaal.' zo g m.et het stad,s- 
be s tuur , is toch bela-ngdj,kel/ dan dat be'et.je 
gI'oan in het stad'spar~. En datzeJ;fd'e st-ads 
besttuur zal wel zorgen dat het park tegen a·e 
volgende leest.en tel.'ug in orde i.s. 
~la Dijlepaarden voelden we ons in ieder gev&l 
in ons element: nu &11 dan een stevig onweer 
en veel regen, zodat we rustig in de iii<>dder 
konden ploeteren. Het was alleen spijtig dat 
er enkal bier te verkrijgen was van die ene, 
raeds.genoamde (of niet?) brouwerij. Maarja, 
wat wil ja in Leuven Il 

',J 
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· en en grachten - 
te begrili pen :waarom het s tadsnark 
aar ligt :waar het li,gt, en cjie ' 

eeit die het heeft, moeten :we 
eruggaen Ln de g.eschiceden'is 

lli:j"oo1;,beeld t:Ot .Ln l •l ~O·; 
wettU .gebouwd rong 

'Doen ,was Ileuve.n nog 
·tnss de b.ui te)Ullu- 
1 fuur, :want j1e 

liqpen, en dan had je 
unnen tellen. Van die to~ 

ei',,nu nog een t'iental over , 
in het stadspark. Rond de 

edigingsmuur :was ook nog een 
ven, 13 m breed en 8 m diep, 

_ erd door grondwateT. 

vlug, te klein en 
b n naden. ln 1360 begon men 
c en lliell'1e ringmuur, Op .de 
p ring ligt. hater, in 
d a deze tweede muur haa,s t 

en om er boulev11rds aan 
t lanen met bomen zoals 
d~I! qas. 

ëe ,maken met net 
e.ede ,muur we,rd ge- 
, de eees te muur om~ 

n en zij werd ge 
am er 1een b1;,11de 
' 'van dé 

pte 
n r:te 

tträ'at" zou :ve,~e 
k i,~rdel'\•• Nu 
a.chf hej;,k11nnep 
en I liet h de 

op,t v~ de ingang 
tot aan de v~jvera in 

park. 

tweede ringmuur verd ge 
werd gedempt, kende 
gUden, 

· kunne,i ver- 
orp■, Zij 

de bij terechtstellingen, verkiezingen, 
bezoeken van pe racna l Lce i tien en brand. Zij 
hadden tot taak, voortvluchtigen op te spo 
ten en in bepaalde processies te lopen. 
Zij moesten altijd klaar staan en konden op 
elk ogenblik van de dag worden opge roepen; 
In ruil voor deze arbeid werd in ve::1.,e ge~ 
vallen de toegang tot· de ambachten voor hen 
ver!temakke·1ij kt. ' 
be sud bes:loot, de gr.ond die v.rij,11ekomel} 
'!a's I,ij het dempen>. van de R11acht tê ve,rd'e- 
1en onder de schuttersgild·en als oefent'e'r 
rein. Zo kregen de ko l'verri.e r s e'ell stuke 
aan de huidige• Vaarts·craat en de Vital 
De!'.'osterstraat. Kolv'eniers wa·ren zij &iê 
sclioten met donderbussen en zware stenen 
kogeis. We vinden hun naam terug in de 
jeugd!îerberg aan de Vical DecosterstTaat 
'het Ko.1veniersliof. 

De twee"èle schuttersgilde was de grote Gilde 
van de kruisboog. Zij kregen beschikkJng 
over een terre.in zo ongeveer van aan de 
Dieststestraat (R. Geestpoort van vroeger) 
en. de Tiensestraat (St. Michielspoort). 

·Waar nu het stadspark ligt, oefende de 
St. J0-risgilde, en verderop aan de Naamse 
-straat ,de Handbooggilde van St. Sebastiaan. 
Het lilordt nu duidelijk, waarom het s tadsp,a-cl<_ 
ç.ok wel Gilde.nhof genoemd lilordt. El} w11arom 
de lFi;,ailse bourge"oisie :rond de eeuwwisseling 
'<LE; Laan in lie,t s fadspar,k de 'A:Uée S't Ge.or 
.g~•s' (~ St. Jods•) bet-ité:1d.e. De St .. ,fo 

telde een de1;'tig il veertj,<g leden 
lie,t terrein 'toegewe:zen in 1432,. 

- b1-even echter geen bioeiende ve,r-- 
-. De inter.esse' voor de Zi,lare pUc:.~'t 
huttersgilden verdween.. Dlt nam - 

_ ·ti!ngen aan, dat he e s,tads.bestuw; 
·ziéh o een moment ze?fs verplicht zag, de. 
r etterkundigen,, dichters,, ak- 
t plichten hun t<1ak over te ne- 
men e1l, lid t'e worden van een schuttersgil 
de. 

De grond voor een park :was er nu. Maar 
qat moest ermee gebeuren ? In J,868 schr,!!.!!f 
het s.tadsbestuur een nationale vea_stErij'd 
uit voor het onwerpen yan een elan van 
t:üinaanleg, De eerste prijs: 500 gouden 
franken', in die tijd een hele som. 
Er !«,amen vijf inzendigen. Siechts êén 
ervll!l ?iet de overblij fiselen vl!<n q_e o,µde 
,J!efste .ringmuur bestaan en ver.werltte ze 

Dit.ontwerp; gekend onder· 
t pOUl;' le travail et rien 
i,l' bleek afkomsti te zijn 
eneaes , Ros see Go yens". 
-,,innaars v •''d, 

hebben w 
ken. 
t11d 
i!n 1 
ui'fz 

' ziéh 

11 

t' 
erg in de 1110de. Natuudijtc vil~e Leuáa, 
ntet achterblijven. Oorepron~li3k bad 
da stad een park'voorzi~n in de pmgevi-ag 
van de Tieneeveet. Met de "iilég v_an de 
spoorweg en het station bleef daar echter 
al niet te veel van over, e~ er verd uit 
gekeken naar nieuwe 1110gelijkh~den. 

De stad ~eschi!kte .nog wei over een klein 
stukje grond : de 'AllEe ~t. Gëorges' , 
ma11r <Ie omliggende gr~-11d-en ~boorden ~He 
aan part-ikulieren, kolleges van de umver-- 
s;i.teit of kloos,ters. Er wer tge-- 
:keken naar moge'1ij1kh 'tót n, 
Zo w.as rer. bi.J voorbee ~ u_s- 
kolll!ege, dat een 'tûi, , _-aan 
liet st11,d'spairk, 11>?. d n r-rot- 
,s~•raat. l{~,t 'èle Efan e -d'Î't 
J<o.lleg~ alige'sèliaft. et et ' 
vroege,lre ko~lege ves ·e k- 
je \;a·n öehangpapie,t'. t 
u~t, en de stad ko'I\ to~n• 
Vandaar ook de naam van li 
nazuspark , 

· Aan de zijde van de Vlamingenstl'aat stonBen 
een zestal huisjes te koop in 1861. Door 
een spoedvergadering van de g_emeenteraad 
werden deze huisjes aangekocht, ~t, de 
bedóeling ze te slopen en op die. i.-ijze he.t 
park te vergroten. De huisjes sta~ el' 
nu, 1979, nog altijd : blijkbaar giJ)g tóen 
het plannen maken al vlotter dan het uit~ 
voeren ervan. 
De. stad onderhandelde ook jarenlang. mêt ee,n 
ande re eigenaar aan de ~nam' t aat met 
hèt Kollegîum Hoge Reu~el 
om hun tuinen aan te , - 
,P,ark. lin 18.70 1<0 
tuin aal) de Naa 
begpl). de ópper~\ 
er zo lang'z_am·e1;h 
nu Ls , 

wedstrijd be,empjes 
planten 

• 

uitbreiding .van het 
stad$park 

We a•la4n een tweetal reewen over en •belan 
den in de Jaren 1aOQ, vorige eeuw dua: In 
di:e tlj_i:1 !jtwail(!l!n:atadaparken en boulevazrda 



• • VROOWEN TEGEN MISH~N',ID.EII.ING 

Na IS maanden, werking van he:t 'llluis v,oo;r' 
miab,ani!'elde vrowen", hield men ter ge 
legenheid van het oniûhalÜ(elijk worden 
(~01 van Oikonde,,. en all een eigen VZW) 
een !)l!,raconferen.tie. 
!,let :v,l,ucl)thui:a is 'il), die p.eriQd:t!; ,ee'll wa- 
re noodzaak gebl!.é~eil; ri'iieit a•1'l.re1fo. Qll\' on 
derdak te' verlenen~ maar ook vp.or he,t doot' 
apel-en van inEot'llllltie betreffende de rech 
ten van de vrouw d,i~ wegens omstandighe 
c!en de echtelijke woonst moet on.tvluchten. 
De ~e:s,t_,e vrouwen zi,,j,n t,ussen ,cl§ 21 en 28 
j,aar ,ej), ilftuei:en cz_icli, :vooH:1 bij: de' t'h:u,:ls 
werlènc!e vrouwen. 
Hoewel men binnen 'ljët huis kan -r,ekenen op 
volledige begelei4i,ng en on~ersteuning van 
de vrijwilligsters en dè ander~ inwonende 
vrouwen;,• ,stiieeft 1Jl!l;n ernaar ,dat elke V,l'OUW 
zov!!e'l, mo.gel~~l!c hal!,.r ei.gen s,,jjtUAt>ie i11, 
handen zou nemen. 
Kome~teelc vonden.'reeds 180 vrowen en 240 
kinderen onderdak in be t vlucht;_huis. 

$ maandE!n lange ~waring, Zljn 
,i.HJkheden naar voren gekomen 
d iets ,aan moet en kan ver.an- 

deren. ~ 

Een aantal van die _.,gc:.r.::i.::e.:.v,::e•,::nc..::,::_======;;;, 
kltn: , 
- V:ani d:e s•t111,d J:.eucil,,m Me,i;wacht men, d'at et' 
eon d~geHj'ke woning tet' beschild,<ing 
wordt gesteld. 

- Om aan het getouwtrek nuaaen de verschi 
len 0 · 's ee · , ns t 
m de v-r,o aane- 
m ont>.1a teu- v bewoo hu,h • 

- Men V;t'aagt ook een leefbaar aansmini- 
mum voor al/ die vrouwen d Le geen andere 
inkómsten hebben. 

- Men eist dat het ,OeMW de aHmentatie uit- 
' betaa>l:1t en dli:e v,an, de man te,rugv.ordert. 

Dit is 1'ang niet al.les, maar êén ding is 
du,:i:delijk , daf er xan overheidswege drin 
gend een aantal maatregelen moeten genomen 
worden~ d i e dan 001< een heel ,pa~ moeilijk 
heden mu pok gezam.en1..ig'k aan het l>icht zijn 
g_!?komen is duic!elsij"I< 09.k te d'~nk:en aan het 1 

bes',t)i-ai;i van de we1?k:iLn1r van hen "Huis voor 
Mishandelde Vrouwen". 

Voor meer inlichtingen kunt u ziéh wen 
den tot het kontakta~res : Blijde· Inkomst 
s,tra~t;, 115l tel. '23 90 76, 
Verder w.i][en we ook nog vet;mel/èl,è.il ,da{ et" 
een videó-programma gemaakt is ove"r de wer- 

Hng van., het hu,:i,e ze,11!. Deze opname is een 
vervolg ~P het TV - ~rogra.mma van Pau~a 
Semers over vrouwenmishandeling. liet duurt 
18 min. en is aa~ te vragen op het dokumen 
ta ticeaeiitt;um ROSA ( v~ ROL en S.l!J!lenleving) , 
Bondgenoténs,t,irnat, 62,., 119© Vor,s,t 

Tel. 02/'?,!+ 7 24 77. 

APPELTUIN : 
DP!N -SChlDOl! 

-:· - - . - - . -- . .--:-..:::..:.~!:'?:'-_ -~ "'1 
"Schook is missch_ie-n een te eng' w6ord voor 
wat de. '! pel tuin, is. Reeds drie jaar werken · 
kind ouders hier samen aan een ba- -c ·• 
si · èf 1Jaar ze-lfveTkzaamhei<i en -.. ·· - ~ ·· .... ..,, -· - ·-; 
k-i opvoeding vo.oraa:n st.aan , Een Op zaterdag 16 juni '79 houdt de appelcuin 
se ·nde,'li' 11,d~e§'.tie", dd'.e 5,u,at of een opend'eu,daii, ,i;;ens eens )<ijkje gaan nemen 
va bett'o~R:~e·id' v,an de ouders. ,is, waaélJ.schîjnUjk de Beste manur om kcnroiis, 
be oen bi;j jl'e kinderen en ook al te maken. 
het h werk ~oen. Moeilijkheden en Het programma: 
problemen~orden vooieerst met de.kinderen 
bes - aa,rbui_t;n i's er r~g~1.matig een 
ve vcor alle, medewerl<er$'-, 0ok 
ii.: er,b4nd'll e-~c medew,e-rke,f' er ,zich 
toe, e n tiatief 'IOe helpen d'rag'Em, 
llet fei:t dat de ..-ppel,Guin het reeds drie 
jaa · leen volhoudt, maar ook uit- 
bre- •èer ges,t,rukt.uneerd geya,altt, be- 
w,ij rgeiij;l< inftlatief giogelijk en 
ook .• 
Misschien .zit er toen é'êó ro,t'te appel: im èl'e 
mand: het ,gevaar om el'l:tair te "orden. 
Inderdaad, kinderen uit de lagere sócialc 
klassen áj,n er ni inde -· is niet 
allee ··-en a 'nbel ,le of· 
an~er s, pn ·tg·na 
onmog wege lang jds- 
en fi eiig 
Laten r nie:t het kind met het bad- 
water en, en a,:Lt toch unie1< proj ekt 
in he zense voluit -s eeunen. 

14 u : animatie voor de kinderen 
ballonnen wedstrijd 

,1~ u : kinderteat'er, s,tel<;clbèes: 
"De boel op sce ï t en" 

J6u)O: stekelbees en appelcuin ver 
zorgen at9:Uers. 

17 u : kindermarkt - k:Lnder,boeken 
s't and - qude spuf lenmaerl<,t - 
s pe e,f,goed'iiu<ilmark.t. 

vel'der ook : drank - spagetti - pensen 
bropdj es - taart · 

Inkom gratis. 

De appeL,b4;i:n ii:s geteg~n in Egen!,o~e" 
dtcef 42 ( tweede verkeerslichten op 
autosnelweg Brussel naar links). 

*apel- 
oprit 

STADSWA~lllEl:ING 
Leuven ifi oude prentkaarten ... We kunnen 
ons nog vaag voorste'llen hoe het -allemaal 
geweest is. Maar j·a de tijd st:a;11ll niet s,tH" 
de voe rud, tgang. • 

Leuven anno 1 97·9 . . • He Il start schot voor de 
afbraak van een van de laatste pl!~inen is 
gegeven ( zie artikel Kredietbank,hui~en 
i,orden afgebroken v9er de inv-1lsweg, ... ). 
We rijden óns kLem ih ,files om ,ui,t de stad 
te gera,l<f,'!'• ,we li1uën't:,en uilt de' ,ii~ad. -Toc.h 
zij,n eJT n·s-g hee,l: l!faè 1;uscige plel,{jes in de· 
stad, verdoken hcekj è s 'laar we heil bestaan 
niet van kennen. Toch zijn er mensen. die 
aktief de woonomgeving_ proberen te '1erbete'li'en; 
buurtwerken, werkgr,oei'en, Leuven 2000 een 
Stl'ukbuur;pJ<án, ,groots'e 'plannen hoe he~ a1•le 
m~~l ga_a't w'ord~n. "bs,tr.ac'te wdord'èn_, inge 
wikkeld~ plannen, voer voor planol-0gen. 

Leuven hoe was het? Hoe is het? Wat gaa,t er 
Man wo-cden,?- DÄ.\t zou de s,tad,skrant ,i:ll samen" 
wel!king me·t Sclile geitu,eresseerden ,willen 
~uidelijk _maken in een ,aadawande'l'.ilng, die 
Ln het naJaar gepland wordt. Met dit schrij~ 
nodigen w~ iedereen uit om samen ~t OM 
deze i!lee uiic te we,rken. 

Zoais iedéPeen rond deze ti,:jd its ook het , 
Diöb~P;a4tld dri~geiu;l qan vctkCf!Ue toe. 
Mu d,1;,,t ;vak41'!t1.enUlfT/i!1' venspl'eid <i,s 
gaan ~eo tl.lee märm'dén op 't'Uat. 
Er vevaohijnt dus d4dft nu,m;ev 
in juU, en augustua. Nog 
een pvettige Vakan~ie 
en Jtot sep,tember ! 

.. 
.,· - ~--.- ..... : 

Geinteresseerden kun 
on■ redaktle~dH■
óf op td .21969~ 
Iedereen wordt 
driugend 
kout 
0~ 
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