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"lirt ·\-i,lj'gma'8•l wor~çn is zaK'e:~ geen 
•si1tc'kui;l';I. Wie. zich d11e.12 op s'•tnàa t 
;,aagt, 1:i.s~e:e.rt rni,er derr eén,s 
-zi,j n 1e"en-. I.Jaà,i; zij fl v°'-e,;tpad'en 
_dil,e in hut niret~- ve.ttdw-d,j ne.n. 
Fi.e1!.spaden dd e: 111idclén op: de w-eg 
ge·tekend· zij,'tl, En v.ee'l. -aut;c ' s 
d,i,e pa,i;1cer,r,;n w;a~.r hec. niet ma,g 
<'l•f depkeu . dat, cLe Des<climpsl•aan 
een au~osnelweg i•s, 
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ÜB 21 maat t wallen w;'e weeJJ toe aaa de jaarlijkiie vie1rdaagse van de gemeent~raad • 
El
'k · - d h , , , -- • .:,,,.. 'k o·" ·,,.·a~ zll' ,in de begrelp:ngsde- , Ja-a•JJ -WOil) lt ce,t met de t!Lm1ra;g. 1:et.s moe,..,.i:!LJ er. · llf J""' ·~ u!, . 

:p,a t: llei) eeil'î,tei; z.o h'li't, '!d'a•t er - vs<~tgens de lllee,de·i;hè>Î!~ - g'e.e..-t ,:(!!@.~ aan h:ett_ begro 
,tingsdok'\llllent mocht gewijzigd worden, want dat; zou •de p,ctoceduli!e <1•ll'een mafa,,~ v~•r 
tragen, H'e.t 1,1erden dus vier beg:Eotingsavonden voo« d,e. VOIUn, Ee,n,s volgens Vans,1,na, 
enige vor.m, want ner gens in Vlaandei;en wo1;ëit eJJ zoveel tijd uic-g·etrokken voor de 
1:ie~p1:ekiJîg va:n de b;e.srating. 

Bij lie't begin van de. eerste begrotingsavor,cl 
werden de leden van,de meerderheid door 
Agalev :v.ergas 1: op .6,pcyvtvllllh.en,tj '1J6 me r: de 
öedoe,li,ng een per,s00.n,l}j1ke bij,hiage te leve 
ren voer de betalil)g van alle -prestige-pro 
jekten van het stadsbestuur. ~a;deze ludieke 
inleiding, lichtte schepen Anciaux- (PVV) de 
be·groti,ng toe van het slachthuis, dat een 
dcrticit var cccnt van S,67 11\iljoen t:r, Der.e 
werd go.edgekeul!d ,d<i:O!'. de meei,dél>J1eid, de 
SPE en Agal.ev stemdë'n l;;egen, de ·vu_ onthield 
zich. Dan was hetAe beurc aan Vansfna om 
de eig~nlijke begrotl-ng in te leiden. Voor 
eerst venste hij dat de debatten bondig en 
sêreen zouden verlopen. Volgens hem was 
LeuyJ?n de enige ge"<1.'ente in Vlaa.ndereri die 
zov_e:êl ;Hjd spendee,r,de, ,aaI> éle lie,groting. 
Oeze uitspra:ak vie:'l niet in de, smaak van 
Tobback (SPE) die beweerde dat Antwer,,en nog 
vetl meer tijd sl:a}<i in de begrot-ing. Vansin;< 
begon dan eindelisjk aan zijn begx,oting. Oeze,< 
•bè:gro,t:ing zag volgens hem het p;-ci,t in moei 
lij,ke tijden. De z e 111qeilij!(e tijden noopten .de. 
d<1 s•t--ad, de riem ve't'de;r aan te hiri.en. Set 
was de bedoeling van het kollege om een 
slui~ende begroting af te leveren. Daartoe 
diende 26, miljoen bespaard te worden op de 
miJ:1<fei; noodzake1ijke -posten, wel!den de inves 
terin~sui:tgaven vePJ!i,nderd tot zo een 200 
mil}oen en last ëu'li QO,t ;Leas,t w,erden d·e- im-v 
l<omstren ve,ihoogd m~,t ongeveer 260 miljoen 
(zie in het vori,g OP het artikel over de be 
J.astings:verhog,ingen). Daarna hi,eld schepen 
van Financiën Woucei;s (CVP) êetï 'betoog over 
de ontreddering van de g,meencefinanciën. 
Dez'e begroting 1<1a,s volgens .hem de e.e;lr:6.te 
wlbt:e ,'1eave/'l?,e. ~i:i'll'~illio'~g. ,EJ, moest dan 
ook dringend werk- gemaakt ,woiii:len, -van s tru1< 
tu-rele besparingslll!'atregelen ;• de investe 
ringen moesten g!'fendabilizeerd, ... 

Welke schuld'! 
0p:g<>"s•i'tieHd! 'lao M~lJllaeiit ~-SE';!>,) kon het ze\<er 
nit!t eens z.i,jn lllet-:áe zwartgallige :vi,sie van 
de _sch-"pen. Deze beg-rotlng kon niet los wor 
den gezien van h_ec-ve-rleden. Tussen 1977 en 
19'82- groe i.den de inl,<.omsten uit belastingen 
én ,.,,etribuües v;m 1175 ruut't', 700 miljoen, wat 
me~l' '!'SS d'!!n !ie'.!: i.nHanie11i,cme-, Had de be 
v.ojl;kilitg hïel! wiaJ., vol'.doend'e ltoor in ruil! ,ge- 
kifitge_n '7 Er werd te paa en te onpas gezwaa,i:d 
met een schuld van 590 miljoen. De werltelijke 
sch_µl;d bedroeg echter geen S~O, maar wel 
400 miljoen, En deze schuld is hoofdzakelijlt 
heG gevolg van een foutieve aankooppolit-ieie, 
~'i! -màgazi.j,ne,n Beeter'S; het d6mein van Schifut,, 
a·e N,iiam&estraa•t 10 liggen er roO'gelïx,u4:kt 6-i'j. 
Ook in de kopt:aoe-1 vond men fout e ciHer-s 
terug: er zou voor 1982· een tekort zijn van 
136 miljoan. V-an Mellaert voorzag dat 1982 
zou afsluiten met een ove.r schot; , Desondanks, 
houdt het gemeentebestuui, een i,nleveringsron'd'e 
v.an 260 mttjoeni, wot'd't ei, ,peiisonee~ nfgeéla,nlçi: 
en wordt de diens,tve-riènin·g :vermihderd 'o,,-- aif 
gesehaft, /\ndere maatregelen waren nochtans 
mogelijk, Er kon meeii bespaard worden op het 
energievarbruik, de belastingen moesten ti!j 
a~~ geind worden, het patllimc,nium Co,a, de 
grenden van bet G!l!ilW~ moest ge;1.<al!orilzee11d,,, • , 
Van M11t'L110'111t besloO't me:t 'i'ep, op,l!OOJl tot!. aiJl.J)e 
.g-emeentoraadsl~eru om dergeiiglte ekonoroische 
ell,eperiroent.en in !Leuven nie,t toe te passen 
en te zo11gen voo11 meer jobs, een bacere wij1c- 
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werking, , . , 'Vansina antwoói::dde dat ëîl)<e1- 
-niec--rendà-b_ele dienstvéi:lening verminderd 
werd, dat de aankoop van gebouwen noodzake 
lijk -,as om aan stadske-rnvernieuwing te doen, 
enz-, Trouwens deden de. ·andere steden niet 
,J:dl!ntiek he:tzelfde ? Tbny -Woutei:s van zijn 
kant herli~alde dat l 91l<2 een verlies te z-ion 
zou geven van 126 milj'oen. He•t blijft dus 
wachten tot juni wanneer de rekening van 1982 
opgemaakt-wordt om ce weten wie van-de twee 
het bij liet rechte einp heeft. 

Waar is; de energie])pta? 
Buyse (Agalev) nam toeft het woord en stelde 
de vraag muu- de energienota. Sinds 1980 
zijn de'te1neenten verpiicht jaarlijks een 
energienota te maken, \J8!,1TÎ.n men de cijfers 
ter,ug,1,d.nd,t 'Van hen eqet.g-iaeverlrcuiJt i:!,oor d'e 
s,tadsdciens t an en waa:cfn de gcplanile inv~u ee-rin 
gen moeten staan om jaarlijks 20 % te bezui 
nigen. Blijkbaar trekt de stad zich daar niet 
veel vancaan, want nu pas (1982) werden_ voor 
het eerst de verbruikscijfers genoteerd van 
,fa s t.adsd i.en's t en , Delbecque (Ag .'j betreurde 
hêt zwak veizzet van de gemeente t,,.gf,,n de hte 
ui~be1ia'l:îngen do,n de Staat, Volgens haar was 
de slechte financiële toestand van'de stad 
echter noo~dzakeli,jk te wijten aan de Slnt'ell 
k.e.aa.l.po~ek van het b~es tuur. Wegens de 
na-~enae verkiezingen ~eeft dil, meerderheid 
~n 1980 en l-~81 gr00,t1j;e proä·ekt,!!n p,pgez,et. 
En nu m0e't er gesnöél'd ,worèlen, ~ra·ar iJJ pla'ats 
van het :lî>e:s te zetten in de socio-kulturele 
sekèor, zou men beter besparen op_openbare 
werken: geen grootse projekten meer zoals 
de Trolieberg, de tiensè straat, ile, Gude 
Markt of de Evenement-enhal, maar i.'.!Sl klein 
s~ha'~ig! ,werl<,en,,, p,e ~nlgè duHl'i!4i~ll<:e li(end·enzen 
d.e 1.n àeze begiotin:g terug te. vinden .waren 
was dé afrelllllling van de personeelskosten en' 
de groei van de sëhul,_d (door al die openbare 
werkeJt). 

Het ve.id11iet v~m Leu:veo 
Van Itterbeek (VU:) n0cemdc deze d:e;J~.e 
;tou:tande.ti hd V~d van LeuvQJ1, Uit deze 
begroting, kon men alleen maar afleiden dat 
er te l.euven geen, beleid was, geen planning. 

Deze begro,i::,ï.ng :v'erscheen onder een grauir.e 
gedaante : d'e socio-kulure~e foelagen werden 
afgeschaft, de belastingen verzwaa,rd, • • 
Als alternatieven stelde nij voor de bestaan 
de instrumenten te 1118-Ximáliseren,, geen mega 
iomane P,roj ~llten meer te real,ise;rèJl, mie.!'r 
me:dezegglngscha·p t.e ge1,1èru a'an de •bui::_~Jl'S• 
de di.enstverrening en de benoemLn,));'eJJ 'lte de- 
politiseren •. Devlies (CVP) sprak zijn , . 
voorkaur uit voor sluitende begrotingen. De 
10eerderheid had daa·rom bepaalde prioriteiten 
moeten 1;te11en : een e t van de _gemeen~ 
Cefi.nanc:iëft kpn enlçel worden door 
de nie:t"'verplich:te ui n te k>'i:il!!lpen: 
en door een éénmalige e verh:óging van 
de belastingen. Van de kant van de oppositie, 
d~ JLOdt óMk.U.M, was 'èr geen enkel goed 
voors cel gedaan. Als laa;ts,:e fr;aktiel"e_ider 
kwam ook Doms (PVN). nog,'àan bod. Zijn rl',~ktiie 
was het vo,likomen ee,ns me,J: d'e op;ei-es :v.an :heit 
kollege, maar hij maande,d.!'ZC toch «an tot 
groce voorzichtigheid. Tot slot mochten de 
andere raadsleden no_g hll1l zegje doen. Aerts 
(SPE) vroeg om de in~evering om te ze~ten 
in aanweirvingen. - (VU) · e 
vo,o,'r een op:en]?' va,l'- ~ 
ten, ooJ<s de~'è Ko 
Financiën hesp -o, en !i1aren. dts d 
"de andere r;,adsled bz.ochur 
alternatieve begro orstellefi, !;l! _wam 
nog eventjes be-.,agi e zaak wanneer 
Van Heit PE) iit aankloeg _d.~t 
geen enk <le111 vaard z-ou wo1,_Áen 
omdat ae ing g mogelij1<>., e_p 
dus ongew , n - hogere overlteid 
moest gestuurd worden. Vansi-na antwoox,dde 
dat de - · · e in de k-ommi,ss · de 
kans g ad am te en. 
Nu ee I1t i!n wa n 
boze, i.,id d, ve _n 
bepaa mente e 
begrotingslotijziging • e 
worden. bic was voo g 
om de semi' n 
met So\JJ t 
de d een 
proj et· B" a1 /IU. hèft goede, 
va.n en farkt, de,, gh.o:te, 
Le.uv Morgen omen de eensî:_e 
depar aan de be~rt. 

Dit SPE had "o e ,ng vat1, _eze begro- 
wat en i Globaal 
and ts a t~al w.an 

, _!!8 1 post:,, ,ver~ 
ere hbo~ -ope~ 
e t di , ~e 

on erv1.n l.Ilg romers gelee'lid dat het 
vanuî,,t de oppoa ittie _zeer moe' ' ' , · et 
onmo_get-ijk is d'e d}fer11 van stel.de 
lle~Jïd.ti'ng $e-.,i:j ztg'.<! <t:.~ l<irij'g kJ1.n~ 
d(ln 'ile ·apfondemen'ltiiÏ'n- van de Q een 
genade~ 11'.i.'hoowel 1het' koi'l!e:ge ~ sugges- 
ties en voorstellen waai,devo•l erl<eûjle en be- 

2 

100 g roé"è te l\_o,1.1den bij 
beg, ing" 

Een lege kas kost ;veel geld 
We zat d,icg - ' 
b. · d ex,s -- 
'1.J e ' • ften di l!nt,17a-s e~ 'ISQ'.e'C 

'kaS'toes 
het :voors t&l de , ~ 0

~. 

op he~_ huisv.uil,i) .omen. Rod~ ( 
van z1. t . , s 
d
' lLt punt u-., t dat 
oor b n 4 · - ·, - " Jaai; tllJld r 

"l _g recht!'stet;:eeks 
• Mj deed ,zeil 

m i:l/aude t:er "pr 
~e brengen, ' - aster bl'acht 
Jonge ge:m_!entebeat r ~r spoedig tot 
g~n terre1.n. Rod·ts h..-n~tlllel!de ook -a 
nic d s doo): <le gel!leontaraad 
goed)g te' pi:otest;eiie11, 1!,egen,<!18 
t.:a,gL û•Lt:b'eta!L1P&en aoor de :b 
ove~'h e 11111atiiegelen waarmee to 
dreig ar waarvan de uitvo •- 
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tij à de ontlbre~1:1ä:.e stagiairs konden aange 
worven worden, maar de daartoe voorgestelde 
begrotingswijziging werd afgewezen. Delbecgue 
(Ag.) stelde ook nog voor dat de leden van 
het kollege di no aen ander uit- 
oefenen of e ~ime job h 
h~î'ft van l\u aan de sta · 1mg,- 
~,forten voo,r 11:el:t:i.ng. 
B}j de i>oii.;t·' en herst:h 
,geveerd wo:ril 'llleer aan an 
naar de wijk • Er worden voor de, 1,1ijk-- 
agenten 10 fietsen aangeschaft (ni~uwe fiet 
sen, geen tweedelfandse, meneer Rodts !) . 
Voor het cent.ralis·e):_en ,ran de p · · en- 
s tte1:1 wordt gat racht; het vrij-gek uw 
van de sch ij school_~ ug 
•t;e IGoJ?en "- . De 011dèi;; ei;i 
ovei; de a:a Vlaamse n 
we11den dus . ln de de en 
blijven er ëe politiepost . rt 
(SPE) protest tegen het optrede~ van 
de J?Olitie naar aanl~iding_van een f7~m-. voo:rsteHing, over Zui1.d-Afr1.ka, 1o1a,arb1J niet 
alle burgers· tot de stadsschouwburg toegelo. 
ten cwer,den, ,ni:e-t<tegenstaande · · ~ angs - 
k'a'a,11ten wi1d • · pen. De bui: a,'p.t- 
~è'erdd'e dat u11gers kaa 'ep 
'ko,p,en na s van de kassa ; 1e · waren 
bovendá en 'k tegenbetogers - e·an 
betoging w zelfs geen toelating ge- 
vraagd ·wer - want ze waren voorzien van 
spandoeken en plaldcaten. De politîe moest 
dus preven1:.ief Gptreden om een to·egelaten 
filmvoo.rstelli:n ,. niet te laten ve,t's·toren 
en 1.et reen· ningsu,iting ~ aren . 
Van Mel:Laei' s'te'l.d'e vooe tZ1i.en,,e 
&edr!l'g voe.r so,plêid'ing va· . . .erso- 
neel te ver ot 5é0 .000 fr. M'as.sa-rt 
(CVP) was pr·· n p1.e.eJ ·akkoot::d, maàr hield 
er aan dit dan eventueel later door een be 
grotingswijziging te regelen. Vattdezande 
(VU)' drong aan op een objeJ<tivering van 
aanwervin en en bevc rder i ngen - e- 
lij'kende ls du -s~ 
,diens,tcm s. Va de 
d·at 'l(erg amens · 't 
z.d.jn en d erhei was 
en bleef aamheidsp 

Inspraak en informatie 
Nu was het de beurt aan Anthoon f$,PE) om 
een pleidoo,i lie houden voor een vborlich- 
tingsbele-iá. .a, hec aa. van 
e·!',n tnfo;r;ma; cen·aär of; ,uw Y,;In 
een wel%eli Clintr,um. enteHJk 
inf.orm~tieb niet alleen de spreek- 
buis van de heid moeten zijn, maar 
ook moeten openstaan voor de oppositie, voor 
bevolkingsgroepen en voor nieuws en infor 
matie uit de deelgemeenten. Oo'k zou dit 
blad de bevo,lk-in ti1dig moe n 
,over ó s~ï.ss,i:nge eid 
wor,d- er \!ans:in~ ~ 
cricfi· nmli!ssd!e ·1 1 

terwag,e blijft. Verschi adsleden 
drongen er op aan om de werklozen vrij te 
scellen·-van de heffing op a,f te leveren 
stukken voo-r sollicitaties en van het exa 
mengetd1. Het ame'ndeménc val} de SPE cerzake 
wer ls alle aitdare_, door de 
111,ae .orpen. .De beruchte g_eHj:Jc- 
he.L Lgen werd elë ,z;e'lfs bij h1!'- 
t11ci (SPE), ciojgevalJl.en door 
·lire en Rod es '(Ag . ), s t_elde ook 
vo tingsregtement op de leegstand 
stré 1>assen. Deze llelasting mo"-t 
een, beleidsins trumant zijn tagen l,_eegs tand 
en - 'k • -. i , de belastingen en boeten 
mo eno . z-i ·· om enlge indrulc 
tre. ·1gena en Wou-t·e11s 
(0 d'll,t 'l!éegs tanà 
b eLa · · rmit een mode'l cvoór- 
gesohreven is door de arheid. Bur- 
gemeester Vansina (GVP~ e oo e dat het 
reglement strikt zou toagepasc ~orden. 

Energie en personeel 
Va · t ~ SPE) hbu.tk.twt,ei.e. 
;te. 0

'et moe.te wo11de)J met 
v ,an ll<!.las, e:t afii!oli-a:J;ifen 
van p-rem_ies ,. maar ,met l1et n van éle 
cewer1<stelling voor e.nér.giel>espari,.!lg '(aan 
passing en verbetering van verwarming·sinstd-, 
la~ies ,en v,a11lichting van de stadsgebouwen), 
het sane11en van klaine stadse_igendommen die. 
nu ~eegstraan en het opzeggen van, dure 1ton 
trakten voor het ond'erhoud van verke'el."s llicb 
ten, en.':Jlarkeepmelre'l!s. Vo.tgen;s l\'em zij'n er 
,vofüoet(de ·tqed'e ~e.0~na,ï\'1<1<1>s' we,;,ktoo;s do'or 
de k.nic,iii;,,, i,'it d'e bot!ws,e>iiro;ii', S.chepen Ma'8Sà11,t: 
(C\T.P) wou dit wel ondèr.zbek1µ1, il)rt'ar hij i,rees 
erop da;t in het derde. arb·eidscireui,t aUeeii 
ongeschoo-lde, langdurig -w.erkiozen konden op 
genomen, wordan, Brepoels (SPE) betreurde 
dat er nog geen energienota voorhanden was, 
nocb enige pianniJng voor renovatie van d-e 
verw,a11mi:ngs- en ve.d:iichliil)gàinsta]Laèiè~, 
lidij drong er op aan, <lat g'/à· '1l't!a,d sv.erw:arm;ling 
,in op~b'aa11 bel\11.e11 .zcu .1,:1.•;i;,j;yen• eïmma1a'1 1'\'e't! 
pll'Oj'l!i<,t r'endabe<L zou 6:N,,i,l<lin en dati voces 
de ene,gievoorz,i.aning zou ,gèstreefd woraen 
naar o,:ui.vere intarkoumumi;J;as, Rij stelde 
ook de oprichting voor van een onergieraad. 
Del."gelijke energieräad vond de burgemeestei:' 
overbodig en de mee11deiili:eid dacht er zeker 
nie-t aan uil! gemengde 'incerkommun~~ea fe 
11ca,-ppen, zel!fs niet op bange t!e11milljp, \To~ 
goos Aeres ~Sll&) was de 'l/;t-aèl i,n o;,ertite.d-1.ng 

, oPldat n'i,et ha~ .Jooirgeseh11evèn aanta'l sta 
giaus i:n diens,t geno:men l(ertl ; zij berer 
kende dat bij toopas,sing van do wee, 20 menr 
sen aan d.e sl(lg konden. Vans-ina was &ere id 
c-e onde.rzoeke11 hoe in de' kor,tst moge1ijke 

,vo.oii,u-il'tzicl\t. ' tt W 
iie o!fèllb.euw:bt,g , n · 
toekomstige je e. la,ten on:t:wel'.'pen 
door d:e eigen g diensten, :i:n- 
samensp.raak me.t het o age en de jeugd,raad, 
we~d (~oa~s de andere) varworpen. Sch'e~en 
Piel.'co (PVV) za,l voor d:Êt p11oj ekt ta g~-- 
11às·uen Hjd-e een inspraakronde organi:s.e'Ji'.en. 
H!tt is ~e bedoeli koUagé 

.o, y,1 ug mo·ge' s tat111eifen 
I<ilil-i,ng te s · a'é jiéugci • 

geliijk.vil:oer,s za1, gebouw VÏ::il.jkQmt;, 
met eigen persone , ge1naakt worden om 
er ·de jeugddienst en nat jeugdinfo-eentrum 
onde!l' ee brengen. Voor het j eugdhoteL '"al 
ein pntwerper aangetroJd<en worden. Even~el 
lèan ~en l'edstdj_d uit;gesehreven wordën. Van 

E) betreurd0ode sl!echte sta n. 
dehui~ · . d'oo1:1 dê 
d ,wei;d 1,r ere d·eell!. 

en dat lîi zien ui 
eet een echc vak -voo,r de Leuve- 
naars. 'Hij drong gende harsteI- 
lingswerken en h n verhoging van 
de overnachtingspr1.Js <:>.o ~en ver 
van de service zou meebrengen. Hi 
zi(cl;t oo'k m:age,;, óver- ge;Eucllten a,l 
· ,1 hat l:nz he'tt do 

·, Vo•lge a1l het 
~H~ de zee B 

• . ond,e11hou tellin 
waartegenover sle nregelmatige 
l>ezetting staat. !'ventuele vet:RooJ! 
is evenwel geen be gen9men. 

het eirl')de 
eer,t (SPE~ 
keels hè•t 
Hij vond d 
t van kwaa 

lijst, van werke 
-wer'den voor ui onden etr 
vel'scheidene die nog ni'et 
uit evo ·ra s ni.at 

eb , noc 
'VO . S•i:< 
l< 'Il va 
tud roje 

-ge l'qan. 
de inciepsb 
over men de w 
heeft d-iie werl<en ook 

. Het kollege heeft 

de begrotin 
l)i,e,t tegens t 

. . Hij 
vr· 
n 
e 
S, 
ei 

nsd·ag 
de zi. , ewoon wa,r<in 
van de ve.rilge Jaren, konden e aanweziigen 
ook die ,iaar geen heldere beleid-svisiie ve,;, 
ne111en uii: de mond van de schepen, Zijn toe 
lichtl,ng b.esto·nd uic een overföyen van de 
do,ss~ers dti:e of net wa11en afgehandeld, ói 
zouclen a - i;d•en f Eien 
aan:vang · n in li;a11;r z·a,i: 
er ec(\l!e- sys è •n ,d'e op- 
somming n: ,we en l;i.j s tr 
de per ,d an de werken, 
daarna een lijstje van res van het 
historisch patri11lDnium, ene te voec- 

3 

d;e wi1.li%rzt1a,';v:er,j.n!!. Br\'li 
ren ,onv:enm':i..-Jcl:el.ij,k, ma :s, 
al-les bl:iJi'tliaar- de ind t: 
zo'n nietsnut_ is ail's d 
doorschame~en. Hij be' 'n 

dan ook met l;l'e stelling: "f{à Á,4 4l 
omd --'.~e.4.te 
. 'j. ee.n, aa. ·. - 

dà:t · ketJ.Jl;.(:ttp o,,; 
1109 ,el'l.he..iid b}P vi 

0111d h~ /!.ol-iteg e be. 
~ • ~1<.ngen eAzke;t ~g.ge,i.1 geJ.<J.i.jû:g _; • - 
/ii:g,he.den." S,prockeeO.s :vond dus dat h'ij te.vre- 
aen ,moohc z~jn over zichzelf. In 18 _ 
"" <van zijn k-ant ondex andero volg 
\lezenlij,khgen ,ve=achteo: da verd 
t;:a_ura~i,e van h ~ , inessenkloos e 
S·t. P-iel!er,skll'lill 'j van Pa,;, pl- 
too"jJng va~ <te e,t,lj), ,en ee - 
name 11n de ros n h:e.t A1;e •a 
tee:t. !Je~aor z '1.e~tir-i.cl:,te , . k 
·aan d.o 0rangèt'i l'uidtuin, de v.e:i;b 
teringen aan de stadsschouwburg, een • 
dak 110011 de K11ning A!l.bertaobool, • 
tair en vensters Vóo11 de A~ademie. 
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der tevreden waren d·e led:en v.an de op'pos•!Ltie. 
Delbecque (Agalev) vroeg o'f er nu ál iets 
definitiefs geweten was over de vo·etgangers 
t,unn·e'l aan het HaJ"t.elarenplein, en kr ccg a Ls 
an,ll\,/o'o,:d van de sch'.è'J)en, d1l!lt het ,kollege alle 
mo.,gellj ke s.tappe11 had gedaan om een opschor 
ting van de beslissing te krijgen, maar dat 
hi.j' helaas" tfadam B,t~che niet was, dus nieE 
,WiÏ,•s•t hoe a:~ hoge,;e o:v.crhè.i;/:l z'ou treage,.,en. 
•!fodts (Agaiev,) vond dat de pol.i.Hek van open 
bare ,werken in hef verleden een te grote hy 
potheek begt op de stad: van elke 100 fr. 
tnkomsten gaat 20 fr 11aar het Cemeentel\re 
diet om i'îl~resten op leningen af t°e J:ossen. 
Hij wou dan ook de verdere afbouw van pres 
t~geproje!tten, en een algemene visie op wat 
!iJP,,enb.a re ~~er\(en nu e,i.,genlii:jl< wil. De SPE had 
eJ>i'l hele reel<ls awendement'en ingedi:en.."d· die; 
U raadt he:t, niet werden goedgekeu-röd. Vnnsina 
noemde d.e amendementen wel. interessant maar 
~eek niec af van het vo<;nmemen niets" meer te 
veranderen aan net begrotingsdokument. Al 
,nug verzeilde de gemeenteraad dan in een 
procedurediskussie, en verloor men Openbare 
Werken u,i!c,, het oog: Van Mellaerc (SPE) had 
h'e't over :ê]Z.ll/Le.n ffitóc.i.pUitei, 1ili:rnsin.a z·e'i nog' 
eens dat in Antwerpen de debatten ook maar 
vier dagen duren, Tobback (SPE) steide dat 
het da bedoel i.ng ~>a•S de _g.~meente.ra,_ap zo snel 
mog·elJi'.jl< te likwid'e.ren z·oifa,c. hej, kollege kan 
4oen wac het wil, De.vlies (CVP) werd boos 
omdat Agalev de debatten ophield door stomme 
v:i:a,g~n te s.tellen over de. openbare t o i l ct.cen . 
'U'ifüeindeil:ijl!, werd:Jtn ,d'e amé.n'demenilîeQ êén y_oo-r 
één gestemd en getorpedeerd door de ·meerae~ 
beid. 

Mai:idel en toerisme 
Handel en Nijverbei:d, van oudsher ee11 m1111eem 
onderdeel,~je in de Leuvense begrot'ing, res 
sonucer t sinds dj!' laatste veI'kiezi~gen n,iet 
me.er ond 1,e,r de vl•è\!g(l,l,s van s11rocke·els I maa:):' 
"'e't'd ovengedragen, .aaû Attc\_"'ux, ook BYV. Van 
Zeebrouck (SPE) kon het niet late~, er toch 
nog eens op te wijzen dat Ae vorige schepen 
<l'Ü depa.11ëemen.t wat had 1Jatc~Q. yer~mruneren: 
h._et beLaé'f.de BP1. t:e-r herwaardering van de 
Vaartzone. laat. nog steeds op ziclî wachten-, 
de animatie in en kontaltten met de bandels 
w:ij)cen- ~i,jn e,e.rd.e·r miniem, de aQd.ek- en 
vogelmar,l(t is behed eu a!l.1e peil, 0-yet de eve 
nemcntenh;l.1 wordt niec meer gerep.t en aan 
parkeergelegenhe,id in de binnens-cad is ook 
niÎ.lets meer gebem:d. Van Ltterbeek (VU) deed 
'het voor.s,tel om een soo!i,I: R-a'8d voor Hnndeil 
en Ni.jve.rbeid Leuven op te richten. •aic een 
adviserende taak zou krijgen. De $tad, g= 
meenteraad, G.O.M., lnte.ilèuven• Handclsvei, 
bond-, ... zouden erin kunnen zete'l!e,n. An- 
e Laux verklaarde, dat koiirdinatie z'cke r no 
dig was. en dat hij daaFtoe konta1ct had ow 
genomen met de 'RVA. Of een nieuwe vergadering 
op11ichten nodig was, zou ias la·ter 1;,akelcen 
worden: er bestaat àl zo -veûl. Vital (;er,.rcrts 
(VU) hield een pleidooi .voor de. u'.î cbouw van 
toerisme te Leuven. Investeringen in deze 
sekitor kunnen 11ende11en vo Lgans hem. !lij v.e.u 
weeo naai' Sruggl!, om een idûc ol!l g'.éven, van 
kleinschalige stadsanimatie. Roos Van Hove, 
schepen van toe11isme (CVP), verklaarde dat 
er i nde.edaad gédaehc wo:r.a,t non o,penlucht.lton 
ce-u,ten ,. -en aan het ho11dende1\l~en van d•a ffo,nmu 
Le van de zondagmiddagkonce,rten, Qndet'tuS'sen 
is een nieuw vademecum di,ukkloar, als ook 
een vijfta1ige kleurenfoldeir. Er wo11dt ook 
$edacht aan de ö1>11ichtin;g V8n eèn sooiru van 
1,tcu:Jt.~l>e.l'l voo r kindetien van de bu,i1~e:11 ~zo 
als er nu al bo1,kttu,.1,e.ir bostaan in do omge 
keerde richtting). 

<Dnde·t,wij:s 
Mcvcouw Hamels, .schapen von onderwij11, kreeg 
op ha-ar terrein vooral vanuit SPE~hoek een 
gefundeerde, k11-itiok, ged'eel t ~1.ij:k bi.j gehse 
den d'oo~ Vnn Wtterbcek t~U➔• De .SP,B p~C:ilt,tc 
voornamel ij.k voor oon gro,te,rc orr<le,roteuning 
von projekten d,ie zwokkerc groepen con "goede 
komen: tweedekansonderwijs, , olfal>et1Ke11lngs 
pt:oj'e~.ll on doppeua,~eUe11. Vanuit d-0 op,po- 

sitie worden ook nog wat pi;oblemen ges'igna 
Leerd . Zo heeft de stedelijke school van 
Wijgmool moe.ilijkheden om aan het vereiste 
aanta,l 1,e.ci:Lingen te g,01111Ren. Vi,ca,l creuaa.:ts 
(VU~ shlde dan ook voor, a-e ,mogclij'kheid te 
onderzoeken tot heli opricnten van een peutei, 
tuin. Van I.ttcrbeck (VU) ma:akte zich zo'r~en 
ov~, do d:ira:11,tjii,,clte na cional,lll bpspad,Q_gamaa,c- 
1:egelen op het muzieltonüerwi}s. en -v;roeiI of 
er al wat bekend was ove-r ~e weerslag ervan 
01! het beuvens cons~i,-vano-rium, Zijn dissiden 
be partij,genoo.t V,an, Den Ê)IQde gin-g een ande ne 
ricbti~g uit: hij vond da,t. er veel te veel 
stadsinkomsten werden besteed aan de uitbouw 
van kunsto~de-rwijs, terwijl toch maar· een be 
peilël<,t aantal l\\ensen er nut; van zou l\e:bh'en en 
b~e.udi.eJt e'en s•rO'ot deel van de le.edingea 
niet eens afkomstig is van Gi,oot-Lew,en. 
Scbe-pen Hamels verdedigde z-i.c h door erop l:e 
,;,ij;,zen d,ilt de koi;ten voQral wq:i1den yeroor 
z;aakt dooi; het onder.houd van de gebouwen, .en 
dat slechts 1/3 van de leerlingen niet uit 
Le.uv.en komu. De mogelijkhed-en van inschrij 
vingsgeld wou 2.e ey,enwel o.nd<erzo<!ken .• 

Kultuur 
Sehe-pen Van Hov~ (CVP) overliep baar plan 
~!1 v,oo-r het nieuwe- ja//,r : er wordt ~edacht 

..,,. dtini:rrra,tic! er zal ,gewel(kt wor- 
aan ,zoJ!le••gvop . , , H t b . ·h 
den aan de vet·zuster1ng met s e: 0.gen 0se • 

h 
• ,.,.,.,..d een b,udget uitgetrokken 

voor et museum ~• • 
van SOQ.OQO fr. voor; de v~a.~isa~i.e _van t1:7e.e 
;e• .. , t -", ~-naen wa•a,ii;vao eé'rl J.n ·de l<rui<t- eneoona eiJ.~• <> • • d 
tuin naar aanleiding -van de openJ.ng. van · e 
Oraogerie. Het budget voord~ aankoop van 
oGeken voo,r de biblio,thekeil. i.s met 500: ?,OO 
fr. verheog.d,. Als 1nves,be,p,j,11gs)"e•1fk~n zlJ o.. et; 
de berscel}ingen aa,n de st:aj:l~sc~oi,1.l;lburg, ~e 
simultaanvertalLngsinstal.laci.e in net Aud1- 
tori_um en oo,k hèi;sMHingen aan het muse~ 
'i;n de s'avoy,eser.a·at. •Er 1>10·11dtt oo~ gedacht ~n 
een p'ro.gràmmatoris-che samenwerk1ng met ~et 
Stuc. Libert (SPE) formuleèrde een steVJ.ge 
Rritic~ op alle welzijnsdeya-rcementen. Het 
komt er '{.01:gims, hem op nee.r,, d·a c ~e bel~s 
.tiîtgbetaler· overal meer betaalt en de_ 61én:s_t 
verlening erop aehceruici~ac. Voor ftiss-e 
en,-,;iet1we ideeën is geen plaats en e.r wofdt 
geelt a:d"à.f,;, gevraagd. f:ie,n ·a;lgemee.n scedelij'l< 
welzijnss.c:àtuut oncbreek.t, zodat e-1' ook ge.en 
toetssceen voor he.t beleid bestaat:. Daarom 
komt er oo·l< niets in hu i.s van de opheffing 
v.an: achite,11s1t:andssi~uatiet o..f van eeb dcc.eq;; 
tralisaÜe van welzijn, ve.rzo·cging- j!_n l<ul 
cuur. Nu wordt er slechts afwachtend en 
terz.ijde van priv&-initiacieven gebandeld. 

' 

D·E LAATSTE LOODJES 

'Eindelijk wa-ren ,i,re toe aan de laafJte· be 
?F6t~ng,sav<>,!}d. Fi<e;i::co ~PVV,.) mocht ,de avo11<1 
urleiden m'et een uitecn,ie'atü1g oveE zijn 
departem~nt, Spolll. et1 J~1tgli. Gezien de &ware 
1.asten die de gemeente mqesr dragen, moesten 
de. tariey,e,n voor hot gebr.ulik ,v,an .ae. sperc 
i'ilfxas tru1<~uur de hç,ogt.e i,n. Pier·to zóu ooi<' 
nog ener:giebesparende maat,Jiegelen voorscel 
len en hij hoopte op een betere samenwerking 
met de ~fOI'traad, 0Het j eugdbehid .zou een 
fé.ugdi.o~.:t,'ei,.j,Mb~Jt~UcèJ. wod'e; : all'~ matacire:ge 
len zouden getoetst worden op hun kindvrien: 
de1ijk karakter. Er lcomt een volwaardig 
jongerene.entrum .in het Ko:).ve1Üç1J.shof, de ma 
ie.erla·a,lu,i,t1e.!)ndiensten woi;den "in de, 11o«kori\&t, 
.gecoötäineerd, de ,spaelp1einwerking zal men 
iajioudelijk verbeteren en bet J v,ugdcU.e.,u,.tv,. 
,tj e, (het b1adje van de Jeugddiens.t) ~au een 
·,p'1:a•tf,om"-wo,rde,p Y~"·• alle-ffie.stnrand.e j'eugd 
werken. Gock:x (SP.E) had, oordelend oaac de 
verkiezingsbeloften en meae door net feit. 
dat het een nieuwe schepen was (voo,rbeen was 
Sprock'ee,ls schepen !Tan Jeugd) , coc}t .hq.gerell 
ve•rwach'!f,i,ni;•m gel<oces·terd. ~1áar in liet ,:e,ed,s 
'.ge,yoeFde beleid vond hij niets ve.nnieuwendsa 
terug: net nieuwe betoelagingsregleigent 
'V01)11 he:t bouwen v-an toka(J,_en en de yerböu 
wingen aan· het K0tv:eniérs'h'of wa'l:en 11oc.dge 
'keurd zondet: enige inspraak. Ook ':Ln' de •6e 
g~oting vond men óer~ens een aanzet. tot een 
i,e1;n,ieu":~ j,cugdbeiei:d, Wa;< zal er ,gebeuren 
lll<l·~ de E'l/kstraau, 1,4 ; m11t de ZJa;is .; me,ll 
,Hè:i,berg ? \ilaatrom, geen werl<'loze jonge-ren te 
we,ikstellen voor de speelpleinwc--cking? 
Vanzeeb1meak (SPEî noemde 11ec aangekondigde. 
<i_~ortbeilieid 1.e7• P.?"011, G~e,;ao,rts (,vu,~ y;r,!;!ç_~ 
'L:tch '8.f 10,f de J eugil we1 d'è kilné zou :k,iiiigen, 
fundomenteie dingen te zeggen over een jon 
gercncenttrum. Ook Verheyen, {CVP) kwam ttus 
sen om te zaggcn dat l\tj l\et g•èvoei:'de be.1'..eid 
,nauwl,et t>ena zou >104gon. P1ereo ve'rd:ed-;i,gde 
zich door te atellen doe een prog11ammo niet 
get7enH,seerd wordt binnen de eerste '.l maan 
den. Mn1rn \>.innen ai'zienba-re nijd zou or een 
deaetiiij>k jeugd:1Mi0--centrcum kom~nl'. Wac de 
weiiking va,11 lle:Lbe,;g becreilt mo1l'st de funktie 
van jougilhuia migschien herdacht worden. 
Mauart (C!lVP) zei ook d·a,'1: een van, d'e opties 
"0or He,i-ba.11.g d'e ,,,.;111tuu'l.'l!un!\th, was, vo,iMnd 
heat onderwerp wai,en de noeiagon voor j N1gd 
veri>nigingen. Verheyen (GVP) pleit:tè voor 
een beterè mate-.iële di,enst.ver1on.i:ng a,:m 
jongo1'en ee11der dan voofl s\l-hsidië.tfil;lg, hij 

• 

had ook bé,waren tegeo her suö~idi.ëren ván 
-politieke j,onge-renorgauisaties. Ook Cock"< 
(SPE) c11 Geeroerts ('VU) waren voor een &e- Î tene dièns i;verlen:img. Boheos (CV!'~ •zei dali 

)

,,de CVP-jol}ge,en voo,r een de-poli:t~er:iing 
waren van. het Jeugdparlement en daarom ook ... . . geen subsidies badden a.angev-raag~ . .Rod ts 

?J) (Alg.), kog met dat ~c_andpun; instéiÎllllen. 
!f Fij hut. lioo:t'tls tuk :Vo1l<.s.olfti.Îükel,ing en • 

Kunst diende de SER een amendement in in 
verband met de toelage vo:oi, de stoet Ve. 
Llbé6tM va:n Le,u,ve,n,. :Van ~teiJ.laert stre.lde 
ireo:r het vo9-n,i,en bed,toa,g, (tl-, 7 s,· mi'lij..i:,en)· te 
~ermindehen mee 50Ó.OOO fr. om deze aan 
m.;,er prior,itaire dingen te bes.teden-. Van 
Ict.terbeek (VU) vnoeg a,11n sshepen Van lfove 
om, <!nige· duidel~jl<heid in d.e kostprjïjs- v:an 
de stoet. -v~n Rov:'e deed also~ ze net in 
Keulen hoorde dondex;en en zweeg als, een vis. 
He1' amcmtlll!ment werd weerdel?fieid tegen op'" 
P,fi~Üie ,;,~gg!!·a,t:emd,, Nánz;·eebx;o'!l,.èlt (SJ?E~ (lnt 
háeld zièii: aange~fen. hlj reeds v11o!!ger in 
het bestuur v~n ae VVV zijn goedke.ur'ing had 
gegeven. Z.o vernamen ,we ,d~ ook de kost-prijs 
y,an da_ •tS-;e,t : l»/7.§ miIJ,oeyi. hj dê p,9,st 
aankoop Ti1,10 Oe !~gue (:voorzien bè.dra3 : 
4. Jj miljoen) vroeg .l\uyse (ll,g.) wat de stad 
nu ui tei.ndelij k -van p.lan was aan te kopen, 
lfassart .~~Vj?) an~o?;rdd!l : e'en gi:00t deel. 
van de t:uin en l\e-t huis in de J'ozet IIJ: 
s~raat, waar de St~aatmus nuist. - ~•·· 

~ 
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.EUVEN' 1 S 

i;,s dit Ji 
p·rak ove 
grot ing., 

e. ~a. 
/ , 

Vijgen en 
De tl'ouwe l!eze~ ,~s van 
~ ~s keer al wel w, 
r.s , Maalt voor de • d • n1,ei 
:i,e ihet onde,rtussen a 

ze,t'ten ·•e •• ·_ w e_el'st een a 
lll)ke woorden op een 
e~n dókument waarin 
van het komende j aarj 
ve-vs.chilll!ende . Ulltgav: 
VOO!'zien d~e niet , 1 t . . ove 
d enzl! doolt' een beg.oJ 

en tel' goedgl 
r de e. ocvl 

. dee'1• in ) ! 
hul'l,ij: d·e e ot· g 1 
k.1-l'akter en mo- [&l'et 1,ng 1 - norma. 

rotingsjaar st~ 
. ,een 'llid_gen na Il'\ 

1' toen - ail Vet" g 
l'_dat ijoor scnel 
is op 2 jaar -v' 

maakit. Het 'kollege k "l de ,.. . - an , 
en~e,r, .. JJezi:ngfn- a:l:,s -vewl Îs . Maa7_de samerist~~]1 
. ongew1)z:ÏJgd gebleven 

niet zo zwaa,; d - - , oorwee""' 
van ',e becgt"otim "' _.,,_!. a•l te k g ,,ee,ftr - 
,, ma -en met de onerri 
xege OV81' d ~l~n e te volgen p ---:--:1 en o 6 - . . 
tl.e wo,rdt , 
waarop ,de 
werden;. Ee 
een akkoord j 
de -voorhefif 
en de per 
tnu 87.) • 
ter heeft 
een nieuw ~ 
:e7.ntebegroting wo'r , 
r~e-l<en: de koptabe 

bu.,,tengewone dl:ens,t 1 ~ 

De kop- (noch staatt). 
De l<Odptabel bevat overschot' 
van e vorige d' . ' het ienst3a,;en t 
.. -ve.rmoedeHJk b · . 

1~Jk de evolutie ma 
Jfl.ft~ •.. ae ,....~c:i,en. :A>~s, ?ted r 
terullt.ga11-g geeft 
1 • onve'rl{ach t . s Lee u 
van 1981 (ove·ncho ai 1 , 0. l ,. n,. ' it ;v •. 
'½ ijfl;,i!n aan 1., 
de opcenfiemen ~zie _ 

0
~ 

belasti,ng (468 milj . r eir ' 
2. de steed • i.p.v.> 
dienstJi aar (~~:

0
;.!:~f~fe~oirt1 . , ' 

Oproep tot universele amnestie 
voor alle gewetensgevangenen 

DUIZENDEN mensen zitten opgesloten over heel de wereld Jou· 
ter omwille van hun politieke o[ feligie11ze overtuiging. Anderen 
worden vast-gehouden op grond van hun kleur of ethnische 
afäomst. Zij 1.ijn uilen Cewetensgc,·imgenen - zij hebben geen 
geweld gebmikt or gepropageerd. 
NIEMAND onder hen 1.011 mogen ·011gcstotcn :r.ittcn. Hun nrrcsta 
tie o( straf omwîlle van hun overtuiging of arkomst is een schande 

voor heel de mensheid. Zij moeten on,•oorwaardclijk worden Yriji:elaten. 

WIJ DOEN EEN OPROEP TOT UNIVERSELE AMNESTIE 
VOOR ALLE GEWETENSGEVANGENEN 

WIJ ZIJN ER<V-Al'li 0VE!tJ'UIGO dat deze amnestie, gesteund door de Verenigde Naties en 
afgekondigd door alle regeringen, mogelijk is. Het zou de n1orelc en wettelijke pri11Gipes van !(el 
handvest van de Verenigde Naties en de Uni,·ersele -Verklaring van de Rechten van de Mens kun· 

nen concretiseren. 
WlJ DOEN OEZ:E Ot>R<'JEI' in de overtuiging,dat er een on-,erbiect<baar 't'erhand'besfä11t tusseo. 
de mensenrechten en de vrede. Amnestie voor ulle gewetensgevangenen zou een ongcë,•cnaarde 
stap betekenen in de opbouw van het internationaal vertrouwen en de verbetering "an de funda 
m:entelc ~rijhedcn. De eerbiediging van de n1ensenrech1en o,·cral ter we~eld zou hiermee bever 
derd worden en de grondslagen voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede be,•eilige11. 
Wij doen deze oproep tea behoeve van alle gewetensgevangenen, wnaronder ook zij die geadop· 

teerd zijn door Amncsty International. De oproep z~ overhandigd woeden aan de voor1.itter van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties en aan alle Staatshoof-den. 

Te-TUgsruu:n veoe I n<wember 1983 2'oln hel llfalion••I Secrelariuut ,\mnesty lnl<rn•liottlll Yl•undcren, Rotlcn>•C$1 127 • 3030 Lw,-en 

Nominale 
w.á'a,1tde 
~miljo 

16 
9Z, 
60 
96 mio. 
95 mio. 
4 mio. 
5 mh:>. 
9 mio •. 

OMer 
le het 
ijwel 
tvi,oe-= 
n!ijk 
mt dus 

'· en 
atie 
i.il<i 
eder,t 

n 1983 
ing dan 
r!hogingen 
•ilng van 

irake. we onder 
alt een 
sten, rn i.nte 

~~vooi;:al 
idachn hail' 
,nspaiming 
tr:;i' 

Hand tekening 

Naa:m 
Adres 

_,... .... ---------------- 

TEKORTEN EIGEN DIENSTJA"" 
Jfl ~ - .,,.,..~,~• .... uitgaven 

De gewone d~enst omv: i 
gaven dlJ!e ee"ti jaarlijks a~ onfvangsllen en uLt- 
kosten~ of ceru k ,pe,;soneel werk' 1 . gerend karakt • ilngs- 

·oss,1ngen v:an :i.enin en er ,hebben (af- 
ol}él,erde/J:en (<) 5,:( va~ . , ••• ) , De belangri_li,½st:e 
gew~ne d'ieqst :tidn aa!e:one. ~~g11oting,), van de 
ven. - e Z~Jae van de ,, U,n -a- 

071 2t7t Otl 

S --uve-r--va o:neelcspoliti k :n deze vo .~--,...clll 
,tewa'rkges,teil.d e ~aan wel e.en orz-1.cht:i.ge 
l!oten) v.oor ./n s:BIDK'-e'lis t - aa.ntal ti,3' d . ..,e b' 'JJ • ewel.'k - Il1'et geraàkt l.J • Voorl!o · geet:,e'l(de we1: 
lutie van de aan het vast tc!Jg heef~ me· 
terui,tgang op pe~soneelskoste!e~ • maar d 
len ecl\be!I • zichzelf. De l.s al e · 
D'lf:iij ven I lln de l!oeko111e I! - ~as,tlben 
geude á~r~ ~e bel!eidsopti ook niet 
van "'828n we 88 van 1 
.tc.wtP~nee.t&o~e.:en paragr:aa 
g~lxu tWJ. D.4nil.e van ~tadt, e.n he.t p 
dezelfd op O\l~e111 .. ~ tAken. 

e parag ~'l:fe.n 
over rat· raaf ~o ,._ 1oneel 
~n. De e , 
ualit 
W_ëil 



Handtekening 

\ 

De. tro , e.rs 'i 
nà ze we.l 
is1. e ri 
die h sse 
zetten we eerst ee1 
1ijke wooraen op e1 
een dok~nt w.aa,rfa· 
van het ka.men.te j,á~ 
verschillende ui~~ 
voorzien die niet d 
-tenzij d n bej

1 
de gell\ee d go _ 
·oç,k do'O't' ge1ce 
Vlaamse. dee.lt:egeri _ 
hle.fäij ~ - rotii 
·karakter t •noj 
~e~ 6e,gr · 'iaa\17 • 
JU:J.St ge , en 
het jaar toch aJ. ve~ 
~tieuve,r. dat doo: sn· 
gevoerd rus op ~ J'a~r 
maakt. Het koHege. . 
de verkiezingen a.îs v 
pen. Ma 
is Ol\gew 
ni!et zo 
van •'e b 
al te 
lege ove 
,Mnge:n o 
fire. ;,ord . - . . . 
waarop de be]a · -· 
weiden. J;;e.rst 
een akkool(d om 
de voorh~!}fitb'.g ~ 

1 el!. de pe.J1So.nenb , 
(nu. 8%) .·van de a 
ter heef,t !!!en •( de 
een M.euw ,v.oo'l!,stre• 
me~nte.begro.ting worçt ot 
brie.ken: de koptabe.J,, ae 
buitengewone élienst end 

-------- 

De kop- (noch s'1aat 
De koptabel bevat ove~sc~ 
1llln de vorige dienstj\ai;en 
het ve1'1DOed'e1ijk boni tnu 
ll]1t de evolutie weer van 
financiën, Als redenen vo\ 
te'l!uitg!l11g, geelit •sol\epen 
1. onverwacht slechte uit 
van 1981 (overschot decht 
169 miljoen), Dit verschil 
led,i:g te wijten aan de ,mint 
de opoent'iemen •~zie verder) 
balasting (li68 mi.lj. Lp.v, 
2. de steeds groeiende teko 
dienstjaar (,:.ie grafie~) ; 

-·-·-•-o;r-••-· 

-- 
·-·-- 

BUVENS' EE .. · 
1 
1 

·Daa>t' is d 
~ers sprak 
sisbegroti 
pl:,wh-te. 

% 

115,8.5 
l14,84 
3,02 
9,78 
9t74i 
6,n 
6,27 
5,44 

316 miQ. 
297 mio. 
260 mio. 
196 mio. 
19.5 mio. 
ll34 m.ilo. 
125 mio. 
109 

:i tgaven ovei; 
l dan valt het 
Fiiek =ijwel 
Fé•ven het V11oec... 
ie ei:genlijk 
Men neemt dus 

en 
atie 
Îj,k'e 

9 

- 
De l!,&\fot!e d'iienst omva,t; de ontvangsten, en, u,H" 
gaven di_e een jurlijks (p.arsoneel, werkings 
kostan) o~ terugkerend karakter hebben (af 
lo11ingen van leni~gen,,,,), De belangrijkste 
onaerde1len (> 51' van gewone. begi:otin~, iV•n de 
gewone die.nat zijn~an de zijde van da u.ltga. 
VUII 

---- ~ '" "
0 van deze 

aoneelapolitiek gaan wel 
tewerkgestelden (BTK 
lozen) :voor de bijl, 
nf!lt ga1raakt aau liet 
lutie 
t 

VEifS,Ei,E ~MN1E'S(JitE 
WIJ DO~N EEN OPROGr EE!_~~:EVANGENEN 

VOOR. ALLE 'YT .I!, 

............. - __ ,__. 
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KRIS]SBEGROTIN6 
.1e11vinijen doolt' de inLeve1rimgèn va,n h.e,t pe,so- 
neel! wo,rdt ,niet ges: · c<i:fJïei:s v:a:n 
d.e begrGt:bng a:prek'ë taa!I. : geen 
bij,kómend.e te1-1e,rks,I:' gendeel , A:l.!s 
er ove r ilkrisis .gespr , komt men al 
vlug tot de konk1usi per,soneeilskosten 
te hoog zijn, dus inleveren. Uit de tabel van 
de evolutie van de vers•èhillende komponenten 
blijkt duideUjk dat de 1>ersoneelskosten. het 
minst gestegen zijn. · dex 100 in 1977 
tot index 145 in I erkingskosten. zijn 
gestegen tot in rachten tot 
257, ,!!n de sch , Be evolutie 
van de uÜg!!V kenhuistekor- 
ten Ii.g'gen )ju' ~ntwoord~l:Jjk- 
lt:ei\d vim het hoia,~e>l .•• )'. 
Maar over de e :uld va!l.t toch 
een en ander l:'e 1977 zijn de 
uictgaven voor s gen en inte,res- 
ten) meer dan v miljoen in 1977, 
590 miljoen in I ben er vroeger al 
op gewezen dat de ige (en niet-) uit- 
betaling door de hogel.'e overheid de gemeente 
lijke financiën in zware IDGeilijkheden heeft 
gebracht. Maar de CVP-I>VV kan moeillijk de vev- 
antwoordelijkheid na onale overheid 
doorschuiven vermits ar ook voor het 
zeggen hebb en., 1-la,at ge draag,t een 
zwa;re 'l'.eran~i,Yoo,l:"de, 81I eu HH.l2 
hebben zilli zwa,re, f daan ho.ewe1 
z:i.rl goed wi:s ten da ,inandën in 
zware moêHij'khecfe o . . Dit alles 
heeft bijvoorbeeid olg dat wij dit jaar 
voor meer dan 30 an interesten voor 
kaskrediet zullen moeten betalen (in 4 jaar 
tijd 100 miljoen!). Het kollege geeft dus lie 
ver 100 miljoen aan het Gemeentekrediet dan 
wel enkele miljoenen aan s~bridies voor de 
Leuvense verenigingep. To de meerjarenplanning 
hee'ft men nu een bepevl<:t i,nv.estevingsp-rogramma 
voovzi,en (:1: 200 mil:· · ) . Maar wat .i'n 
de beleid'Sl)Ota ohtb prognp'n !(,OOli 
de :v:oi'genèl'.e' 5 j,aa.r a11 de schu:J/d 
O:!), de ,gemeente'li.'i'ke . 

330 miljoen meer Inkomsten 
Het totaal van de ontvangsten bedroeg ~n. 1982 
1670 miljoen. In 1983 zou dit 1999,4 m1lJ?en 
1DOeten bedragen of een stijging van 330 m1l 
j oèn . De i:nk.om.s een, van de gemeente kunnen 
onderverdeeld , de ~ron. 
1. Pre~t11t,i!es •ri)tomgeld·e 
baders, •.• , v . en, 
in*omsten zoud oe 
moe.ten opb;11en . ,, 
75,9mi13'0en~;-k b h 

, . . een ver o- ho g1ng v:an de 1nk . ! k 
ting van het !.eesge. b1bl1othee • 
van de huurprijs van · '· · · 

2, Overdrachten zijn de voornaamste_b~on van 
, (1982• 14· 58 1983· 1773 müJoen of 1nkoms ten • , · 
+ 315 miljoen). Deze overdrachten kunnen nog 
verder ondeliVe-Ydeeld woYden: gemeeQtefonds,_ 
belastingen: opcentièmen onroerende v?orhef - 
Jiing, peiisonenbel'à'Bti'.Jl'gi,, en gemeentellijke be 
lasHngen. 

a,tods~ t ,b,ebb·en. D,i,t wovd1t 
oi;\sllat.e 'lt:óel>i:,eh:'ting b;ij 

ng, zonder , , en en:~•ge a~tie tegen 
overheid overweegt. M-1si;ch1en 1kan 

Leilven een ~oorbeeld nemen aan •Wemmel., waar 
de burgemeester weiger,t een b.eii;oti.ng in te 
dienen omdat de staat haar verplichtingen niet 
nakomt. . , 
3 ·• Schuld van ande-ren aan d~ gemeente (éhv1.- 

- water, gas, elekt ·" 't terugbet~- 
ere.sten van · · thu:u, 

Kerkfabi. · ) . In 
en deze · •lj.oen, 

ze ger )'oen. 
· t w,fos i ben 
'·teil:, ,:;en us, ~i,t 
Hjrk i , e,t dynalni~m7 uur om oo wins -gev,end.e ak.tivi 

~ei.ten te ontwikkelen in de openbare sektor. 
Maa:i, wie de ideeën van CVP en PVV kent over 
het openbaar initiatief zal wel niet vreemd 
opkijken. Wanneer men de kosten-bate.i:14nalyse 
tontvangsten-uitgaven) van de stadsd1.ensten 
bekijkt dan valt het op dat er slechts l post 
(toevallig) positlef is nl. privaat patrimo 
nium. We geven het verschil in uitgaven.en 
ont:vangsrten van belangi;ijke di~nste.n (uitga 
.:-,ren ~ {00 m~ljoen) 

·Stldo ontv.angs t,en - 
uitga,.,en 

Teèhnische dienst 
Algemene administratie 
Politie 
Sport 
!èinig_ingsd iens t 
Branaweev 

- 261,4 mio. 
- 193,S mio. 
- 157 mio. - IOï mio. - 68,9 mio. 

72,9 mio. 

Be;p~Fking tnvestermgen 

Beleidsopties 

J 

J 

OVERDAACll'l'EN (in m"iii!:li 1!>'ene1:1.1 1983 

576,9 mio. Ge111eentefonds 
cnr . voorb. 415,4 mio, Opcentiemen : 

2, 2 mio, pfov. neî. 
3.96,8 mio. pens. bel. 

12,8 mio. mor:o=ijtt:, 
Gemeentelijke bel, en :i;etv. 148,1 mio,, 
Toelagen van Staan ':n P,irov., 

221 mio. e•taatsaandee-L Lenámgen., • • 

. . . .., , ~,ngen 11\,eb&~n w'.e à!l!" OVeli üe belas tl."ngs'lletuo,g•,. ·. . 6 llll ,3~ 
uitgèbreid {zie Dá.j\1,"~paai::~ a;:~~:~!en!a,rs 0ge 
ges<1hreven. De :eken~n,g ·d~!eH 'k. Opva!U,end 
rresenteerd kt.d.j gen 18_ dl1l. ht!ruitgang van 
1s de verdere procentuele ac 

1 
de inkoms- 

. h' t cotaa van het gemeentefonds 1.n. ~ . ael no.g 37, 2% 
ten. In 1977 bedroeg dit aantl t 25 9%, De af 
in 1983 Ls dit terugg_elo,pen :~t d~s onvermin 
bouw ven het gemeentefo.nds 1nkomsten van het 
derd voo~tgozet, r1ldien_de eerd geweeeé zijn 
gemeentofondB ~o~en te,11,;~~f 98,2 J,88 miljoen 
zou d,h in de pel!Lode 1 9 

; · uite.ngewone. begroting '4nde.n we de 
n terug voor ·ae aanlre.,g van wegen, . 
rreinen, kulturele cen~ra, ... De 1n- 
'ngen werden dit jaav beperkt tot 
iljoen. De voornaamste investeringen 

dit jaar zijn: 

Aanpassing dolering Diest·s~stl.'., 
T).ens,evest, Martelarenple:1m 

,Brug J(esselt~,traat' 
Aarr1'eg, Groelis traa t 
,1l'uitenge1-1oon onde-rhoud ,wegen 
Aankoop Ridder,straat 5'i> 
Restauratie beiaard St. ~iet~l.'~ 

Ver:lier zijn nog te vermelden: aan.koop Rij- 
-· raat, herinrich · ergp1ein, 

n dak Kon. All> oop 
qua, ... Maar rs ver- 

og bij dat de 
• , el!. 'OI 

jcvr:a , 
e.e.n, 3 è 

,worden cht 
ns'tj aa-r - 
''8:3 'zou a- 

hepen 110 · e 
He:t Uj 06~- 

,él;itie1r. i.le.c.hU, voo« 200 , .ln .t:e. 
iq,°f11U.jven Vt ze. ook te. 11. · · , dan ve.t.e. 
lwndvuie.n m.UjoVten in de: be.g1W~1g te. voox 
zien, we-te.nd ilaXz toc.h maM e.Vt llepe11.k,t de.el. 
l!le;li.keLi.j/1. u.ltvoe,û,ngl>!r,ijp ki,·". Het is trouwens 
de bedoeling om de investeri~ge~ ook in de ko- 
mende jaren te beperken ~be- 
• , k het · aali voor de en 

'O be]ang'djk aQ.r(l- 
h ~22 M:i!o~, 011- 
0 Md:o~,, \Borne !r,tor- 
0 i-lllo), :Va•a,rt ets- 
en Kessel-dal ,iei: 
o), restaurat. terskar 

, garage Aarschotsesteenweg (9 M' 

30 mi:o. 
12 mie, 
110 ' m~o. 
1'0 mi!e • 
10 mio. 
8 mi.o , 

l98Y is de eerste krisis-begro 
Groot-Leuven maar zeker niet d als 
we de l>elei_dsopties nalezen. D eeft 
men de balans rechtgetrokken v z be- 
lastingyerbogingen en in · · ' 
bespal.'-imgen. In de komen e 
begl:'oting in evenllicht h ' - 
.&e.' · e.n. Deze pais 
woo JJs he1u, :tilµ · , 

nken vain pe:,u. 
~ne. .. , e.66-<'.cl.ënt e.n gem 
M:iuJ.ÓJi.êl'd:4eA.e.n, ••• ·De VOQJI; 
nem·poli,:èle.k van het bes tu 
voorzichtiger worden. Het 
dat men "de .deficitaire toes 
kas z~l aangrijpen om te 
bijko~enêe aanwervingen t 
inlevering van het personee . ogere e as- 
tingen, inlevering door het O[ll 
uiteitrdelijk mindj3r mense le!J. 
De enige b~leidsop,tie die . en- 
n,en is Î\et saner,en ·v.an a 1.- 

li:.e moget'ili 
·we hoe h'e, , îl!e 
spo'l,;Ltiek ~e 

, .. geliJkheden. d:i.t 
een van êe meest belangrijk gen 
zou iDoeëen zijn van het AOW, n 
stevige vinger in de pap heeft. G> 

GEMEENT1:BéGRPT1NG 
DIENST)AAR 1.983 

1.....-, :,,.-1 . ,~-~ ........... 
, .. ..w- 
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TERUG WIJGMAALDRUG 
Vansina belooft een nieuwe enquête 
Na de woelige bijeenkomst van 9 februari.in 
zaal ter Wichmale, moet het colle~e nattig 
neid gevoeld hebben. Plaatsvervangend burgi, 
meester Sprockeels beloofde in elk geval ~~n 
nieuwe informatievergadering op 15 maar~ ~n 
Wijgmaal. Het Infocentrum, dus het stadsbè 
s t uur , b't'acht volgende sprekers achcer de 
tafel I bm:gemeester Vansina ; Sprockee1s, 
schepen van Openbare \.lerke'n, stadsui;banist. 
Van Cdekinge, ve11keerskonsulent Bue,1:ens èn 
de politiekommissa:ris. 

De voo,;.ge~chi.edenis i;s, voldoende lïékeliil, 
Uitt de mqnd van de b\11:geméeste,v ve1me!l\_el) we 
wel d&:t; de 11ieu1,1,e plannen ~laa,11 z , de 
di(e,n11t van de Zees,ch,elde,, maar no OJI 
he~ ~tláclhuil~ z:i_j,n toe :el<omen ., H± · • e.i; 
tre11 steH:i.g,sue aan to ~ p'!leH 
VQ~; n:iet--~ern:i.e,uw,in~ 
reken~rtg za,1 mee geho 
tigt dat het cqi~ege - 
nen waa,r Wij gma,al ach e 
niet de ambtenaren di,e bes 
wel het polit:i.ek beleid", al u 
van de he.er !{an Kerckhov.en ontk,rac 
als zou de basl.issing reeds vas,tligge,.. 
Vansina dekt zich wel in door te stellen aat 
het moeilijk wQrdt, mocht bijvoorbeeld Herent 
een andere stelling innemen dan Leuven. - 

Verkeerstelling 
1\. nartens (CVl'), duidelijk voor•litanaer van 
ee,n nieuwé brug met 2 ri:jstroken, wil weten 
hoe groot het gevaar is van toenemend. door, 
gaand verkeer in l4ijgmaal. Verkeersconslllent 
Buelens heeft een telling gehouden aan de 
brug op een wi llekeui;i,ge dag en niet hè'Le+ 
ma al, volgens beproefde wetenschappeH:Jke 
methodes, De.ze telling leet0t ons dat e'ir op 
de 29.00 wagens die de brug nemen naar Herent, 

er 17QQ koman van de r~chting Rotselaar en 
96Q ui,c de ri.chcing Kel(s, Werchter,Tremelo, 
Keet;Q~rgcn en het achterliggend gebied, De 
enquêne had plna es yobr de opening van de 
A_2. NQrma,a,l zullen deze 960 wagens van de 
Wal<kerzeel11e baan niet verminderen aangezien 
z-~ geen aa.n11luiti,ng hebben op de A2. Rij 
ye~a,c,hJ: wel eon ve rmi.nde r.i.ag op de Descamps- 
1.a,an\ 

Resultaat enquête Info-Leuven 
De bed.oelimg van <Ie enqui!te vas een sponzane 
re\lk:tte 1:Q~ te ls:i;tjgen van de be.vo,ll<!ing. Een 
ruill)e J;~ll,kti'e ts ev echcer 11iet geweesî:. 
S:J:ecb t s 7,6 ~nt~<wrdan op Sè00r :i.nwone,11s of 
7°5!\), hui(z.en, cl. w 1.z. J huiii op JO, 
s·4 y,e,i;ki:eze'rt e:e11 bi;-lrg met 2 i:~j s,t,róRen, J J. 
z::i!,j,n 'tQQ;li ,e:~p b,pug •~et I rij<s•trook,, 1'0 0,p 
t:e11.~n '{Q.q-/: het behc;,4,;l 1111,n de huei,i;l'ig'.e b'tiug 
J!n ) heef.t geen oientng. Van de 5·4 vee-rs'sarr 
clepf va.en de 2 rtjsci;oken wonen er s Leohus 
12 1'.a,ng~ de ~~11kke11zeel,se baan, dus langs .ee.n 

·bét1;okkJ!,n s c raa c , en 42 wonen elders. Wan 
'l,!'eJ: "!e ·zeggen "he trokken stras t" bedoel,en 
we d_a_t deze mensen net sne Ive.rk ee r zullen 
oioeten ~likken als e» èen brug met 2 rij 
&trQken koll!t, 
~urgell!ee~te, Vansi't\a en schepen Sprockeels 
yinden qeze enquête onvQldoende cep1:esenta 
t:i.e~ en zulien mede onder druk van deze 
~erg<1,_derµ,g een tweede i;ond.e organiseren. 
liet buu-,;tcoll!i,té van Wijgmaal verklaarde 
zich berei~ mee te werken aan deze enquête 
door bvb, formulieren te bussen en ze na 
gien terug op te halen, mocht dit een pro 
bleem zi~n voor de stadsdiensten. 

Spreekt de burgemeester niet met 
twee tongen? 
Tn dé !!la,rge van deze vergadering moeten we 

toch enkele b,edenkingen nial<en • Het va 1t 
tse,n ~ee·r,&oe te waard/!11,eo dat buxge.meeseer 
Yin~a, .en z±J'n bijzitt,ei; Sp,rockee~s een 
inf'o:9'eJZ;gade1:;i.-ng !;ie,lêggen om de menamg van 
~ - ~e1?Qitk4t1_g ~e kennen., !:let nu vcer s teH'\'n 
.i,_1:si)~ att reeds yan bij hef. begiLn zo gep'.La11d 
"l,8-S.,, :i;!I IJE> wa_apheid geweld aa11doe1: · !Nergens 
Ï,"n •h~t clq•ss:i:er waS' er eui.ge pla~111ng van 
gez·e i'tifo'rîljatievergade.ring te vl.n~en • Wan 
neer eJ; nu we.l zut\<- een doku111ent in het 
doss:f.e.r st;c!!li.t, zegt die nog niet dat dit_. 
zo wa;; va,n ~n het begin. Men kan gemakkeliJk 
een áokllll}ent antidateren en het toevoegen, 
<1;.an een ao·ssier, wat in dit geval gebeurd i,s. 
Het yQor1leeld va,n de voetgangerstunnel dat 
de buPgemeescer aanhaalde in de loop van de 
avond , i'.s maar in zoverre juist da c: de uit 
voering inde:rd·aad werd tegengehouden, maar 
da:n niet doqr het stadsbestuur. Door bespa 
ringsoverwegingen en omdat de verkeersdrukte 
aan het stati.on in Leuven mettei:-tijd zal af 
nell)en, had de hogere overheid zelf het plan 
a_~ge;voe:rd .. 
Dtt gezegd zijnde neme.o we de burgemee~ter 
toch. op z.ijn wo0rà en verwacbten we een 
ni_e·u!t!e' enquêt e. De resultaten daarvan zullen 
ll't,:tw.i,jz·en of de burgemeesjsen inderdaa.d ,ve,r 
deA:i::gte .wa.at; de bev-olking achterstaat. O· 

DE S'TRAATMUS 
VLIEGT OP ·STRAAT . ~. -· 
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Het Dij Lepaar d oktober 1982 : 'Voîge~ d:e. ~mte. ge.Jw.chte.n z'tjn cie. moedlijk·he. 
il.e.n va.n Ve. Sbta.a,tmUA nog .&tng ;i,le,,t .te.n _einde.. Na de. ILltriM.j v,i.ng u,,i,,t de. tiLlJt 
Ve. Wal.qu.e. - uneut..te.ge.n be1t.oe.p weJtd o.a.ngeteken:d dJi.ug,t Ve. S-tiuut.tmu.6 ook nog zijn 
bu.uAt:Jw,,u, ,te. vVLUe.ze.n'. 

0,p 14 maart 19,63 1,1e1:d Ïlnd'erd;tad doo, ~eae 
recl1t•e,r Hoy1'ae11,ts tot uitd-rij;v-i:ng _ van ifiet 
buuttwet'k uif hef pand .:Jozef [II-st,r,aat, 1ie 
slist. Voor al•Le duide'l:ijk,heid zetten we nog 
nog even de s~tuatie uiteen, Sinds noveniber, 
180 bezet De Str,aatmus een l;u,1is in de Jozef 
II-straat t:.e Leuven., dat eveneens eigenaom is 
is van de erfgenamen De Wal!que. Ret huis 
stond al vijf jaar leeg, werd niet onder 
houden, noch ve't'huurd, noch verkocht. Het 
duurt tot het najaar 182 voor de eigenaars 
vso zich lanen horen, maar dan eisen ze ook 
meceen de uitdrijving van het buurfwerk en 
een bezettingsvergoeding van IJ0.000 fr. 
De rechtszaak wordt vastgesteld op 19 okto 
ber 1982, 10Bar de advokaten van ne Sttaat 
mus weten een uitstel te bekomen daar zij 
de stad Leuven en dé sociale bouwmaatscap 
pij Heuvelhof in de za·ak willen betrekken. 
Siinds '79 beloven die het pand en het p_a'ttk 
te wUlen kopen en tew beschik1dn~ te stel! 
lon van, hel! buurtwerk. Die bel,ofiten waten 
E~n van de rodenen waarom het nuis in ge- 

bruik genomen werd, Zo was de toestand toe 
op 14 maart 1983, dag van ae beslissing v~n 
vrederechter l:loylaertö, Het vonnis luidt: 
fwmen cte. 30 da.ge.n na de. be.t~enÄ.11g, vrut' he,t 
VOll!ÛO 1 «XJJULt he.t buwr;ó,Jv,.k, u.ltgèdJre.o(!Jl~ 
zo1U:.e.t v;ujwUUg, da.n manu, ~ met 
-o~.tl!.a~,te.t.Ung v,m mwbe,le.ii e.11 Melle.Me: 
vaolLWell.pen omwUe.e, van de. be:ze,tt,i,ng val'! /ie:,t; 
p~ftd.° zo!tdeÁ ,t,U,e;A noeh 1te.cJ1~. Ai:tl'l de. e;;.i;g e.- 

. ee.tt ve1tgoe.d.i:ng · b'ez , · 1 - 

noeh lle:dtt t, 

n 

O' 

e. 
p )I· en· 

ht .. liet uwr.;t,oe:Jtk 1AXJ'lt.&t vMo'oltdedd 
:tot ·l:te,t be.talen Vatt de g eltet!hti. k0Ue11, b'è,;.. 
g/taot. op .twe.~aa,l 8 0 0 0 611. • 

Bitter.heid 
Het buur bwerlt is ten zeer& te onl!.goocl\:el,_d 
dpor de ~nhoud van het vonnis. De vrede 
rechter heeft zich enkel laten leiden door 
de letter van de wet en op geen enkel punt 
-rekening gehouden met argumenten van bi,llijk 
heid. Zij zuUen dan ook beroep aantekenen 
,liuU,e.n hlLI, 6.lnanc..lë.t.e. rrwide-leJt d.lt toe.la.ten. 
Dit vonn~e is immers een vrijbr,iet voor 
diegenen ondeY de eigel\llal.!s die bun eigen 
d'om Laten leegstaan on verkrotten. !let lts 
eeo blaam voor liet gezond• verstand. }tet is 
een slag in 1,oil gezicht van d'e vele woning- 
zoekenden, van do veten d1l.e de strijd' t:eg,m 
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verlu:otting en leegstand voeren om deze 
~er uit de stedèn te verwijderen. Zij 
~ullen dan ook met alle middelen deze strijd 
vër-d'enetten en wei.geren he.t buurthuis vrij~ 
wil::i,i.g te, on~ruimen. Het doet een beroep 

1.sche burgers om baar daarin, 
Ook tegen het stadsbestuur vallï 
te zeggen· Volge1:1s getuigen:ksBen 
'Faadsl:eden van ve,scnill!éode 

een aantal dokumenten uit 
oe~ te zijn, waarln 
e-r,bonq •~o 11. de aa11- 
Bov.endien gebeurt de 
g~n in-.:·s:ke \\rei:w:11,'Mi,en 
(la,t er :V-oo, d'e leeg 
f ami l~e De WeIDque 

op de nol te v~nden, 
Sti;aatmus ookl <le 

_ eot stàdsb.estuur aan 
n.d (z~e het a111tiikel Onge.zo1td 

, 1.11 D•P Okt. ',8~). 'l'ot hier 
nd van zak u · · - en ... et is ovetdui- 
l d11,-z e a•tfaire n . staartj'e z-al kr1.·J·gen og een ser:i.eus 

, waat>over w · · · 1 • zeke't" zuilen berichten . -1.a l u 11.e 
paarden. De Straatmus h~:f:e volge~de Dijle- 
verstaan dat er ve,rache. d al'J.e~zins laten 
~~uren staan - er werd l. ene akti.es te ge 
aa~ tot bezetting ~an ~e:ds een ~oging ge- 
aprü - en,; dat het t e stadhuu op 6€n 
moe•i,liikheden ~-·g 6.. adsbestuur op 'he-el wat a • - re"enen als >.gende oplossing voor d S er geen bewe- 
worät. Dat er alvast ! traatmus geYonden 
wo;,,den om de bevolk., pogingen ondernomen 
lllirjkt on!lermeer . llng t? sensibilrise-ren à uit a·ffich d'' • e stad geplakt worden, H es. _ie ove»al in 
resu•ltaat, 0P8hJk met eni;g 
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, Il VERKEERS(ON)VEILIGHEID 

21)21~ 

IN 
WIJGMAAL 

Wijgmaal heeft een redelijk jonge bevol.k.ing. 
DiiC betekent ook dat ei: veel kinderen zijn. 
Voor cle baaisschóolopleiaing •kunnen deze 
kinderen terecht in 2 scholen: de Gemeente 
school en de Pastoor ~ambertzschoo1. Beide 
liggen langs de zeer druk on snel bereden 
Baron Descampslaa11, Aangezien hier veel kin 
deren moeten komen, zou men verwachten dat 
er enige inspanning geleverd wordt doo~ de 
oYer.heid om de todit naar en van d·e sch.olen 
veilig te maken voor het jonge, onbezonnen 
vo'l!kje .. Opvoeding door de ouders en de leer 
krachten zijn hierbij onontbeerlijk. Van die 
'kant is er wel .eni,ge ve,uanttwo.ordelijkheids 
zin, vooral dan voor de bescherming van de 
eigen kroost. Ten aanzien van andermans kin 
deren wi 1 men nog wel eens losjes ornspi;ingen 
me,t dë ve,rkeersveiligh~d. Cf;oto I') 
Gezamenlijke aanpak lijkt geboden, samen ook 
,net het stadsbestuur. Aan de gemeentei;choot 
werd· reeds het mogelijke gedaan. Het zoge 
naamd "geschrankt parkeren" (t,ursomees,ter 
Vansina kan dit zo mooi uitspreken) verhin 
dert het snelverkeer aan deze school. (foto 2; 
A.an.gez.ien de sJ,ad geen toelating kreeg van 
het Rijk om 'hi.e.r een snelheidsbeperking tot 
4û km. in te voeren, werd voor deze oplos 
sing gekozen w~rbij aan beide kante,:i. van 
de weg afge)>ak!i!nde parkee11,pl:aatsen voe re i.en 
zijn. hi(erdoor zijn dè autobestuurders ver-: 
plicht zig-zag deze hindernis te nemen en 
wordt \cruisen ook onrnogebjk. Een schrandere 
oplos,sing, dit; moet in elk gev.al ticzegd wo-rd'en. 
Anders is het gesteld op andere plaatsen in 
Wijgmaal. 
De Ursulinenstraat, waarlangs de l..ambei;tz 
schoo f gelegen is, heeft slachts e.~n zeéti 
smal voetpad. De toegang tot de Descamps 
laan is bovendien zeer onoverzichtelijk. 
(foto3~. De ouders halen hun kroost op met 
d.e wage_ll en willen al'Ien zo d>j:cht mqgë>lliJ-k 
bij de \ll. tgang staan, vooi,al bij r.egenweer. 
Parkeren op de- stoepen is dan ook schering 
en inslag. Zo blijf~ er slecH:ts een smalle 
stroo\c ovei, v0or E~etsers en wage-ns drue 
vertrekken. (foto's 4 en 1). 
Andere onveilige punten zijn nog: de aan 
s·luiting van de- Ca.4inolaan op de Desca-mps- 
laan. De Ca,si11olaan is hier 'z o breed da,t 
fietsers letterlijk een plein midden moeten 

oversteken met gevaar aangereden te worden 
door ce anelrijdende bestuurders uit de 
6às1nolaan. ( fo:t.o 5,) • 
Aan de spoorwegoverweg in de Descampsl<!-Bn 
eindige plots het voetpad. Niet te verwonde 
ren dat voeciangers lieve~ het fietspad ge 
bruiken aan de ·oveJTzijde dat en,igszii,s véi - 
liger ligt doozda t; men het verkeer zie,t aan 
komen. (foto 6). Dit fietspad vertoont ech 
ter ook een a-t;:w:i.jking naan hé.t middel) van 
de weg. (foto 7), 
Fietsers die komen uit de Ba:mbosstraat en 
de Wakkerzeelse baan Qprijden, wet:en niet 
waar ·ze het veiligst kunnen ovens rekeu. De 
bepe rk tu zichtbaarheid op het verkeeë uit de 
richting Wakkerzeel over de spoorweg en de 
niet-aanduiding van een oversteekplaats 
maai.t het hen bijzonël:air ln()eiHjk. (foto 8). 
Tenslotte is é.r geen zebrapad voorzien op 
de Descampslaan aan de uitgang van bet Rie 
tensplein, alhoewel het voetpad aan de over 
zijde J;ig-t. (foto 9). 
Dit zijn nog maar enke Ie problemen die be 
trekking hebben op slechte verlteersiáfra 
s t.ruktuur en slechte of onvoldoende s;;igna 
lisatie en wellicht: vex,geet het Dijlepaar-d 
er nog enkele. 
Hierbij moet ook gezegd dat aut:obestuurders 
di.e Wijgmaal aa1;1de>en, zeer ol;)gediscipHi,nee,ra 
zijn. Voorrang verlenen aan verkeer dat van 
rechts komt, gebeurt bijna nooit. In acht 
nemen van de snelheidsbeperking coc 60 km. 
in de dorpskom., l.vjk.,ö, voce de meeste -auëoe 
bestuurders overbodig. Kruispunten worden 
overgesco'ken met knip_Berende licbcen zÓnder • 
afremm,en van de snelheid, Wanneer wagens 
aan de kant &l'parkeerd staan, vindt men het 
niet nodig ee:rst voorrang te verlenen aan 
tegenliggend verkeer. De snel'.heid wor<ic even 
opged~even zod~t me_n rakelings langs de 
tegènFggar s,c11eiit1t. Enige discipline mag 
wel ve,:,waaht worden van de weggebruikers, 
maar wie gr±jp.t in, als dez-en hec vertikken 
enig r~spekt op te br~ngen voor verk~ersre 
ge:l;s., die er î:.n de eetst.e plaats toch zijn 
ter bescherming van de me.deweggebnu.7<er. 
Voor wanneer ~en veiliger Wijgmaal? ~et er 
ee1's,t e.en dode vall.en vooraleer e,en grondige 
ingreep mag verwacht worden? © 
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GROEN PARKEREN 
IN REDINGENHOF 
Redingenhof, een buurt ge1egen tussen de Schapenstraat, de Ring en. de Kapucijnen 
voe r , v:ecn,t. !ju a,l: maandsen v00,r h,et behoud van een stukje gi;0en 11:1 de wij,k. Door 
de bouw van de Rijksscholen verdween daar het g roet et e stuk groen 
B~eef al~een nog een oude boomgaalid, eigendom van het Paridaensinstituut. Ook 
dit s,tukJ,e ,giFQnd w011dt nu melt bettên vol!gego·ten,, y00ii een p·a,nkiin;g. 

(en le\J.k. pinif~je 
Hi.sschien is he't best eeut een over z i.cht; 
,te geven van, a'l'les wat zich tot nu toe asf 
gespeeld heeft om ~ich een duidelijk beeld 
t~ kunnen vo rmen van äe zaak Reaingenhof. 
1 ::>. ~ept • i9d:l :· de selîoor ;Pa:tii:.d·aens vra'!gt 
b1J de stad Leuven ~en bouwvergunning aan 
voor een parking met 7ll p Laat seu voor het 
pe,11,soneel van de s'Clxoo1. De parkimg zou 
gebouwd worden op de plaats waar nu een 
oude boomgaa'rd staat, naast de gieu!ile Rijks 
schoûlen. aan de 0oli,ns,laan. J?addaens, zou 
deze boomgaaiz,d enkeû,a jaren geleden gekre 
gen hebben van de IQfü in .ru i L voor he t; 
Att;echtkoM.ege. Ge,s:ehat,te "'aa,rde van de 
bocmgaaad : 2(, miii9en h-. ' 

zy oktober Ç2 dagen voor ·de verkiezingen) 
bei. sd1.epenkq,]J.ege geeft ~en bç,1,1,_wvergunning 
af aan Patidaens. 

27 oktober : 9e bouwvergwming wordt, mede 
door !:iet protest ii,an de 'buurt , gesch011st 
door de, Ptovi:,nciaJle Dliensten van S,teêl'ebouw . , , 
wegens s t r ij d met het Beperkt Plan van Aan 
leg Redingenhof 2, het BPA voo nz i et; op de 
plaa't-s van ile boomgaard ee'O zqne roet opan-: 
bare best.elll!Iling, nader bepaald een kloos 
ter, een onderwijsinrichting OI een wees 
huis,. 
2d oktobet:' : het g'.an.se do·ssier wol:'dt '<loor 
gestuµrd 11aar het Jloofdbestuut van Stede 
bouw o:1:att zich binnen ck /JO dagen moet 1,1it 
spreken over cie schorsing door de Provin 
ciale Diens~en. Ondertusse11 geldt het 
schei;scingsb,e'iiel d&i,t Il/JO de stad Leuven 
betel<end woxdt. V,a:_stgehes,b't aan het sebor 
s1ngsbevel steekt een handgesehreven papie= 
cj.e waarop s.r aa't; hoe de c!'.cho11s,in.g ont1iopen 
kan worden,, nl. dóo'r Jfét nut van de pacr 
king nader te definiëren. 
29 oktober : Parid,aens bezorgt: aan de stad 
deze nade,;e toe,l!kht~ng,. 

~egin november : in de boomgaafd worden, 
ondanks het schor s ingsbevel, gl!ondwer1<en 
uitgevoe,rd. De bmrr t r,eageert .en laa.t 
de werken vaststellen door een de.urw,..arder. 
De aannemer stopt de wer1<en. 

1 december : he.t f!oo,fdbestuur beslist dat 
de böuwvergunning niet geschorst wo,!ldt, Er 
moet wel een nieuwe bouwaanvraag ingediend 
worden voox een par1<ing met minder plaatsen 
en ène-er ge-Oen. 

27 januat:'i 19d3 : de pJ.annen voor ee~ nieuw 
bour.,a11nvraa'!l yert11ekk&n naar het stadhuis. 
De llienst \Jl'banisatlle ve,:,ileent een n·~gad,ef 
advie~ oma.rt:. het, vo1gens hen, zinloos is 
een bouwvergunning te v.erlenen voor een 
pa~<i,ng, <trer,fi;,11 e,JZ nog biets beslj,st i!s 
inzake verkeers- en parkeerplan. ~etmaal 

zou dit p,lan lfóedgekeyr,d, moeten wovde11 op 
de gemeenteraad van ~ mei, na. e.en &mvàittend:e. 
.wó p1U1afvwnd ~ .. 

7 ma<a•rt :, het ijehepenko1,lege ve:i;leel)'.l!, on 
danks het negatief advies, een bouwve11gun 
nrng aan Paridaens voor de bouw van 50 
paJ_;Jteer,p1,aa,tse't"- Schepen Ma,ssart weigert 
de bouwvergunni.ng te ,ondertekenen -omdat; 
het volgens hem niet toegela·ten is twee 
vergt.1nD;'ingèJl €<ie ee-rste is nog niet inge 
trokken) af ëe lever én voer" i4n proj ekt . 

il maart: de aannemer begint de bomen te 
roeien veer dE!ll~anleg van de parking. 

9 maart : de buur>t houdt een protestal<tte 
aan de ingang van de boomgaard. Er wordt 
een bei;oep ged,aan op verschillende instan 
ties om de wer.\~'en ce la ten s c il beg.ge 11 • 
Niemand warde b.er~id gevonden iets te on 
d'erneme.n, 
l L maac c : ve:rschiltende nfet'lsen uit tie 
buurt spannen een kertgeding in tegen 
Pa'r i daens om de werl<en te .Lacen si:illeggen. 
Votgens <l,e buurtwe,rkli,,ng meet 1?<1,1:;iéjaens 
een wachttermijn van ZU dagen in acht 
nemen alvorens aan óe werken te beginnen. 

l 4 maaau : de zaak Red,ingenho,f komt opnieuw 
op het ,schepenl<ollege. Massart ondertekent 
de tweede bouwvergunning; de eerste 
word,~ iJ>ge~rokk,en. 

'./\pril : de werken wordel;) verder gezet en 
de zaal< in korcgeding wordt meerdere 
kei:en uitgest,eld. 
21 april : de zaak wordt cd,nddijk gepleit, 
de partijen wacitten op de uitspraak van de 
vooxzinter van de r~ch"baflk. 

Ondertussim hebben de Provinciale ~fonstaen 
(~ar men zegt> onder zware druk van1 heÇ 
hQoi,dties\t!,lu,;,) de tw!'edc öouwergunning 
niet geschorst. 1/e enige mogelijkheid die 

, overblijft om de parking weg re krijgen,, 
i"S de za.ak voor ,de Raad van Statre te bi,e'n 
gen om daar ·d.e bo,uwvergunning ba laten 
vernietigen wegens inbreuk op het BPA. 

Een ~ware erfeniS' 
Rond deze ganse zaak dienen toch verschil- 
1;.ende .ç,pmerkingt11 gedaan. Sc,hepeîl, Mas,sa.,,t 
heeft tierhaa1'élelijk gezegd dat het struk 
tuurplan het werkinstrument zou worden van 
zijn JSèileid iJ1zake ruimtelij,ke <>l!llaning. 
:In het; struk,~uurplän werdt ervodr gepleit 
de langparkeerdersi>uiten de stad te hou- 
den, i!J. deze ..:aak wot'dt httt tegen~ 

overgestelde gedaan. Massart kan zien, tex 
verdedi,ging, ,wel beroepen op u,itsp,iaken "'oals 
'l.laridaens is êen erfenis uî:t het verleden', 
maar daarmee kan men alles goedpraten. We 
kunnen alleen m-aar hepen dat Cnops geen te 
g·rote nafatensé'lrap hee,ft aclite11,ge'late11 eo 
dat Massa,rt zich tegen bec gewicrrt van het 
verleden weet te verzett1;1a. Reden te meel' 
om d'e ve11gunning niet toe ~El, staan was het 
feit dat bet verkeers- en parkeergl.an nog 
niet goedgekeurd is, laat snaan besproken. 
!l<edingenhof is, lll!,n van de Leuvense. buur,t;en 
die, ·het meesc last hebben '(a~ langparkel¼r 
ilers en sluipverkeer. En au gaat men nog 
een parking 'biJbouwen (naast de reeds be 
staande i:iarkings van de Boerenbond en van 
d.e ziekenhuizen). Wat in de :1Jaak Redingen 
hef :,oe,ral o,flvalC is de goo;dwî.11 van he1: 
stadsbestuur tegenover Paridaens (de eerste 
bouwaanvraa.g wordt op 20 dagen tijd goed 
g:e'keurd ; helt handg!?~.chrev·en briefje 
gehecht aan hà1: achorsingslleve!l. geroa~t 
blijkbaar ook ia handen van. Pariäaens; 
de tweede bouwvergunajng wot'dt goedgekeu,rd 
el)d.anks het n~ga tief advi'es van ,de D'éeilsJ; 
Urbanisatie). ~et feit dat de vrouw van 
'J?oQ.y Wouters,. schepen -von Financiën, <.erk 
:fäam i,;: bJj Pari~1aen•§,, ~al, wel nà,et vr,aemd 
zijn aaQ de zaak. Re~t nog de vraag waa11om 
P=idaens zo ,rt:evig vasthoudt aan die par 
J<;iin~ i B0011 ae a.anlJeg, van eeq parki,ng we11st 
Pa,x,idaens waarsc::hijaiijk iets van zijn 
v,er1<eerde investering (20 miljoen j'r.) goed 
te maken. Imnie11s, W~[, is een stuk boomgaard 
waard, ais ge daar n.î,ets o,p moogt bouwen. 
Bouwt ge daar een parking op, dan verhoegt 
a,e hani:lelswa.a'l'.'de vans uw stuk grond want 
pàrkings wox,d'en schaai,,s in de stad', En 
misschien kan de Boerenbond daar in de 
toekomst een leuk 
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WERK ROND DEIN DOP 
l:le wet'klozenwerking Groot-Leuven (WWGL) bracht onlangs een brochure uit over haar 
werking de voorbije Lwee jaren. Wie had twee jaar geleden durven hopen dat WWGL 
in 1983 nog alt~jd ~ou bestaan 7 De werklo~enwerking is twee jaar geleden ontstaan 
als samenwerkingsve,rband van verschillende organisa~i.es die allen op t!én of" andere 
:w.rJ~e' met doppeus we,rkten. Deze samenwe.r'k Lng v-e-rLoo,P'li vd a v1e1rsch it l'en!le we,ir,!t$ro.e 
pen : het dcpper-s.at sû i e r , gemeente en t,e:werkstell.ing, koöperattieven, de j ong.e-r en+ 
mars -voor werk en een werkgroep vorming. 

Het d0ppersatelier 
tn maart 1dl ging het doppc es a t e l i.er van 
start met verschillende kursussen waaraan 
toen zo'n 250 werklozen deelnamen. Deze 
kursussen kennen blijkbaar wèl sukses wanl 
bij _de volgende cyclussen ging liet aanca l 
d'e,~lnemers i.n s,tijgende J ijn : 'i n oktober 
19;!2 1<1aren ui: M,O w.e-rk1oien 'ingesc~rev~n en 
in maart '8.3 651). De tP.C!.11.lllt.M/!.te.n zijn zelf 
werklozen, die wecken op basis van vrij~tel 
ling van stempelkontrole. Zij bepalen zelf, 
meestal in overleg met de kursis&en, de in 
houd van de kursussen. Hi<.>rbij stellen zich 
vers\:hillen-dc, p!iolfle·men. Probie:em numme'r één 
is ·ae kon t i nu î t é i t' van de kur sos seo : meestal 
vervalt zo'n ku rsus wanneer de leerkracht 
werk vindt. Tweede probleem is dat van de 
lokalen. Sinds augus cus 'd2 kreeg WWCL de 
beschikking over twee lokalen iQ het Kultu 
reel Centrum, war vee] te weinig is voor al 
de ,k,u,rsussen. Het Ooppersatelier moest zich 
dan ook noodgedvoàgen wend~n tot andere o r-: 
gaoisatics verspreid over het Leuvense om 
gebruik te mogen maken van hun lokalen (JAC, 
Elcker-lk, Dialoog, .. ). Het derde probleem 
situ.eert zich op bet vlak van de financiën. 

. De kosten voor het kur susmace r Iaa l worden 
door de kursiscen ~e1f ge~ragen. De deel 
nemende orga11isa'.•ties becalen dan nog 500 fr. 
lldge'l.d pe r jaar en l<WGL ontvangt van de 
stad J3.000 fr. subsidies. Uiteraard veel t.e 
weinig om de gewone kosten (ga~rborgen lo 
kalen, vers.preiding dopperskrantje, aankoop 
ma,teriaal, werkit1_gs.koste11) te kunnen dekken. 

Kooperatieveo 
Een van de doelstellingen vao WWGL i~ de 
ondersteuning van toekomstgerichte vormen 
van tcwerksceTl-ing. IJaartoe. "'er.tl een wqrk 
g.r0ep KqiipMet;Ü{'.oen oplloriieht dat de mogeli'j'k., 
heden onderzocht om in l,euven, op middellange 
cermijn, cc.ëel van stat't te gaan met een 
eigen projekt. De bedoeling was ka,i4411me 
«ll!,'tfûozen cewerk ae stellen. Na een studie 
over ontbrekende d i ans c en of pxoduk t en die 
een kans ma ak.t an in het Leuvense·, kwam een 
•P,rojek~ uit de bus voor nMC!}wo.lo~. op1ia11.9 
'bui;tM cfa odwotmu~f.11.. In samenwerkiniz ,met 
de euderve een Ig ing Oe Kabouter "erd __ in juli 
'62 ~en BTK-projekt ingediend. Het projel<t 
werd echter door het Subregïooaal Tewerk 
stellingskomicee o,,ge-1>cho11 . .t wegens her niet 
eer beschikkin~ stellen door de stad van 
ge sch ukt e lokalen. 

Gemeente en tewerkstelling 
In het vei,slag van ·~'WGL (p. 14) staat te 
lezen dn t dq, w.erkereoep GPJneente. (\Il .teiuv.1tli 
J.te.,l'.Un9 onde.rz 0e kl wc l ki! pas id:Cc\\c, b-i j d,:.ág~ 
een gcmee-nbe als t.euvon kan lèN~•rcn in he t 
wegwerken van de wurktoósheid. De we~kgroep 
mcenc daL op verschillende vlakk~n een ge 
mcontelijke bijdrage mogelijk is en stelt 
zich cot, doel deze mogelij\cl1eden tei, dis· 
kuosic te bren~en. Do we~kg~oep heeft dan 
ook, n11·nr de, gcme~nL~ eoe , ve,i;schU1rnde 
e i e en nn voör.s ee.l Lcn ,1,wtrormuleo,rd. De ge.~ 
meen to kan d i.skuaa Lcu rond kri.si s en we-nk 
looshoid bevorderen door gr-atis lokalen ter 
be~cbi kking te s~ull11n van disk111rn l rgroepen, 
door propaganda (arriches, brieven) toe ne 
lalen !n de setempe,ltok.alen, doo~ non week 
opvoorhand de s cëmpol ur-cn hek,ond ti, mal<en 
zo<l'/lL dn doppe.r11 01111 hot ,.,e,ponl,.glnsnh!!vèn 
kunnon deelnemon. llt• ge111een~e ,kun ook 1.elf 
blikomend personnel aanwei;ven (c~n herschik 
kin>: van de begt"oting in hot voordoul van 
arbC1id:dnto.nsievt'" i n l t i ar Levan is don ook 
noodzakelijk). D~ HL11d k,:,n m,wllelp!)n aan 1ten 
bet<•~<• cpvang vn N'n 1-involl,1 bc•r.al,.üdi",'ll 
van w,>r,lcl oz an , unn ht1C opz'et t on van ,k l1e~n<1 
koöp~rac.iov.cn meti t'Nl bepc11<k•t'-' ,,kono,nis'c,hc 
aktivlteiL voor konHarme w~rklozon, .• 

Jongeren mars 
Deze werkgroep binnen. WWGL heeft eigénlijk 
nooit goed gedraaid. De werkgroep wou hcrofd 
zakelijk akt.i.es voeren in het Leuvense rond 
jeugdwerkloosheid. Eens het nalionaal plat 
form van de Jongelienr.ia"I"s voor 1/erk. bekend 
was, we,:,den er a1 Le.r Le i. plaatselijke J<:omic 
tees van longeren voo'r W.e,rk cpge r'i'c'hu , die 
geen banden meer hadden r.tet WIICJ" Eind '62 
werd dan ook besloten de samenwerking WWGL 
Jongeren voor Werk uit te breiden en geen 
kansen meer te laten voorbijgaan om samen 
akties of?. re zetten (bv. de l50ste dag, 
sympathiebetuiging met de bezetters van de 
Galeries Aospac~~- 

Vorming 
IJeze laatste werkgroep is van recentere ~ 
da turn (decemöer 'uL). v.e werkgroep Vorming 
werd opger î chc 0111 de voorbije wetking- ce 
eva Iuer en eu ve'rde r te gaan dnn het ·reeds 
berei&te. Oe bedoe Li rrg van de g roap is het 
bestaande kursuspakket van het <lopBersate 
lier te analyseren en na. te gaan in ~elke 
mate ae parLiciperenàe Oiganisaties kunnQO 
meebe Lpen aan het o rgeni.seeen v1111 -ktrr sus's an 
en aktiv,itei'ten met een lagc-drèmpel--'wa·ardc, 
De groep wil ool.é nagaàn ~f ex 1n de to,ekomst 
mogol;ijkheid is om kur sus sen op te z·e·tten, 
gerichr; op het ve'rk r i.jgèn van inzichten in 
de raaaescbappe Li.j ke processen. ,fo reeds 
organiseert WWGL op woen-sdagnamidd"!g 
dJt-i.Cl.!6.teMP.11.~IÀ.()u./)ó<'.lt waar één of ande r onder 
we,r,p náq'e1: i<lond ~ .llekel$en (bv. op 2'7 awil : 
werkgel•<1genh'eicl en ·gem~entebclei:d en op 
woensdag 4 mei : de toestand in Zimlfábwe.). 

Loals 0 z<iet heeft INGL op twee j-aa.r üjd 
reeds hee'I. wu e sepnes·tèe,rci. Hà11,r 'Olll dj n 
werki.ng l.n dQ toel<onr~t ook vercler tè kunnen 
zettèn, heeft WI/GL e'eo me.er dan ·s~mb'oli,sche 
hulp noaig van de gemeentelijke overheicl. 
~e eerste geste~ de staó zou kunnen doen 
is het tarief voo..r á•e kinderopvang van de 
kinderen van wer!<lozen, ,d.ie ku"t"SJJ.S~.en vGli;cn, 
t<) vedage1J. W\IGL is bère'id te ,.z<>'t;"{?;en voor 
oe noifige bo,l,y-sie,t:,e,rs. Maar ue adr.tinisnJJttie 
uis·t helaas de nodige soepelbe'id (of kr,e!l 
tiviteit) om een oplossing te vi~den voor de 
problemen gesteld door een onaangepaste ver 
zekering en regloment (van het stedelijk 
kind,eropvQngoentrum). Twocde geste die de 
stád 299 k!l11n<'n cfoeq, is do lUj,kss.chool tv 
Ln d'.e IH,dd<lrs1tr11á,n ter bo,schiikking stcl'l.cn 
van W\./GL. Óu school is wu'l ge.en cigundom 
meer van de stad, manr misschien zou de st~d, 
ln a-fiwucht ing van de aankoop - deze l.n,1t 
nogal op zich wachc.en wegens lllO..ei lij ke on 
Jerhandeli ni;ion betreffende., de aankoopprijs - 
bij de Mfo,Jster kunnén a<11\drtni•,ro op h~a 
yo~hO<r,<ln vnn d~ lokalen OCH\ \./WGl.. tPf oun d.e 
stad~ te>gèn e~n .lt1ge Fi.Jo. Uezce opl<;>s~ing 
wordt nu ruodè toegepast voor een deel van 
de sèhool uat oienst doet als stempellokaal. 
l,aatsto go~Lo die de stad zou \uonnw1 doen 
(of de pollLi.oke wil daarboc becstaat, is 
uen andere z(lak), is hou verhosen van dil 
ij~eélel ~jkt1 81.1bdd:i;e~ aai\ WWCl, ·; voor ~o-t 
Ogenblik 011LVat1!lt IIWGL l3,Uû\l fr. pl!r jaar 
uan subsidie•. Ben poulachH. 0 
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IB.M gezocht 
!De liaa.tste weken tiet onze. FBM-typmachiine 
het m·ee,t' dan eens aj:weten•, We 2ij'n dan ook 
o,p zoek naar een ande·re okkazie ,m!M-typma 
chine. Weet je ergens zo'n eksemplaar staan, 
aarzel dan niet en schrijf of bel naar het 
Óijlepaard om ons uw prijs beleend te maken. 
Ons adres : B,ee Dijlepaard 

BJ>ij'de Inkomstst!t'aat, 115 
~000 LEUVEN. 

Ons telefoonnummer : 016/239692. • 

i·rt, 
1, Gewetensbezwaarde ge.zocht 

Elcker-Ik Leuven zoekt een gewetensbez\laai; 
de voo~ zijn dienst Regionale -W,erking. Deze 
persoon zou höoidzakelijk dokumentatie-, 
·redakd.e.- en sekrete,-i;iaa,tswerk te vervwlJ:en 
hebben. Indien,..mogelijk, vertrouwd zijn rilét 
ae Leuvense regio. Begin van de dienst : 
februari 1984. Duur : 20 maanden. Bevragen 
bij Hilde Beckers op Elcker-Ik, Blijde 
Inkomst.straat, 115 te 3000 Leuven. • 

van het 
Een syndikaat 

eenheidspensioen 
Begin dit jaar we,rd een niieuwe VZW opger,ieht, 

1'het sindika,:,t ,..;an 11et' eenheiiis-pènsioen, dàt 
ijvert voor de invoering van een eenheids 
pensioen naar Hollands model (7 % bijdrage~ 
30000 fr. pe_nsipen per maa·nd voor iedereen 
op 60-jarige J;geftijd). Vo,lgenJ; de heer 
.Klein, OP,richter van het s-ind:iikaat, zou ili,t 
de op.iossing zijn voor de, j'eugdwerklG'osh!?i4, 
daar veel ali.tie,.,e ouderen tegen die voo.ï,~ 
waarden bereid zouden zijn, hun job af te 
staan. De heer Klein zoekt echter nog mede-e 
werkers en militanten voor zijn sindikaaf. 
Wie geinteresseerd is, kan kpntakt opnem~n 
met A. Kl,E]N 

Bruuls_.,,lfali,t, j OS 
3042 LOVENJOEL 
!el. 016/461522 • 

w at een 

De. 10° maart !·S83 onbvingeti we op de reèl,ilo 
tie. een uiénodiging voor de volgende ve= 
gade.ring van de Leuvense .Milieuraad. »aarbij 
stak een verslag van de vorige vergader~ng. 
1'lez.e g~ng dbor de 3 0.1>.te. ~ 1982. • 

l~e,t.1>.t U 0-0/i goed ge.üt601une.i!/".d .te u.j11 06 
<WJU,.t U mee. .te. <<X?Aken, vu.l dil/! de.te. .1>,'t,took 
.w -~ .l>~àlt lt~ op MM H~ V4jleplltllt.d, 
13,UJ{te. T,1tko~sC6.tJt'aa:t, 115 .te. 3,000 Le.avën-. 
Narun : . 
lvilt.u, : .. 

........................ 
aulU nre.~ken CWI Het 
Vi.J<te.pàWt.d 

owU e.e.n p,'t.oe.6abonnemen,t 
op Het V.i..jl.epo.aJtd. 2 11114 

omU ee.tt j a.aJta.bó,mem..~ J 
250 6~ . .te. .1>.tOJL.te.n, op ~ 
/ A~ 1i 1"-" ~. 001-0,596401-24, il .. 
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