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RADIO SCORPID 
een radio voor- onze • regio 

Het Jeugdparlement 
in de aar.tval. 

' 

ODt.,__• 11& Hn l1111ge berhtwand■ling kwam 
• du tbuis c voad het briafja van mijn 

ijl..,-.rd, Of ik meekwam naar e■n 
erpier.bg van Radio Scorpio. Ik vergat 

eura uit het boa en werd w11ar in 
ige Leuven•• media•aktualiteit 

• W. uuden •-lcomen in •en kaff•• 
• V"fl Scorpio on, zou komen oppik- 

tlll voDr tijd aanwezig en •J• om 0111 te ven,on 
eid van de illegah 

rd afgebroken 
uur figuur 

t baar, 
••• 

Hij liep tleso1uut op ons a,f en ze·ii kort 1 
"Jul He kunnen •meekanen.01 Ná .een ko,r•t.11 auto 
rit werden· we in een kelfde1i ge'loodst,, waar 
een thnt,al jongelui ón"der,g•ronds zat!'en te 
doan, 'Na ,een harJ.f,uurtJÎ'e was. de ploeg volledig. 
Wij lui>aterdep met wijdopen 111ond1, St.rakka 
organhattlf, '!lot v:&rilóo.p va,n de vergade):'iqi 
en lilin van de op})arsehorpioanen die het stee 
vaat ovar het 'N'ijlpea,rd·' had. We hadden geen 
ti:jd om h~ verblitaren, ee anel praten die 
radiojo~em, 
Later in de weelil hadden we een guprek mat 
11go De Clerck, El!n v~n de initiatiefnemers 
van de Lau.van,e radiozender, Dat en vHl meer 
lee• je op pagi°\6, 

1 

" Het Leuvens j eugdbe'1eid is er l!:én van 
veel beloften en geen verwezenHj·kingen. 
Een hardere aanpak vanwege al wie recht 
streeks bac rokken is b,ij het j,eugdwe,Lzijn, 
drin11c zich op." 
Zo begint de intentieverklaring van het 
Leuvens Jeugd:pa,riement, dat met algemeen 
•he:id van s,temmen p.oedge.k"eut'd 1,1erd op de 
a lgemene ve,:-gadering van 23 oktobec 1979. 
Meer hier ov ex:; op p. 9. 

MART.ELARENPLEIN 
of wqa,r tunnels in 
de mode zijn. 

lilu op ons al1ergcliefd stationsplein de 
boringen voor een voetga·1"41erstu,nne1 uitge 
vcend zijn, ru de <kra.iite>n niet meer vol 
staa,n me,t sHerkoi plannetjes van viadu~ 
ee n tot hell/eroe vlakken op dit plein, 
pose liet mot een studio on heel wat cijfn 
mato,riua•l nogmaal,a to gaan twijfelen aan 
de o.an'leg van de tunnel. Het ia illlllers 
nooit to laat de put to dempen, ielfa ala 
de tunnel gegraven ia. 
~ces hiei;oveT op blz 5 

'l'iJD VOOR !.11.N Nl&UW l'\&ONl<JliM&NTI 
NIKi"I' l>RÎNII-LN A,U.6.', 
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C-enteraad 1'9 november 1979. 

Ve kijken verrast als we binnenkomen. De 
atoelm en bank11!l bestelll<I voor ~et.publiek 
dju ha.ast a11~l bezet. Een uitrverkoch 
te voors.teU.Jng, deze keer. Nochtans, een 
a-ent:eraad bi;.1'!10nen is geen tolletje : 

- je 11188 alleen;' l>raafjes Luisteren, 'en ho 
pen dat je 'b~rijpt -waa~over het ;gaat. 
lle dames en h~en. gemeente"t"aadsled'en be 
achilcken over indrukwekkend dikke hopen 
pàpier, en rij kunnen dossie11s itikij'ken. 
Jij, Leuvenaar die naar die 'opènbare' 
zitti11g kómt, krijgt alleen de lijst van 
agendapunte11, ppgesteld in een geheime 

- taal die alleen ingewijden kunnen bntcij 
feren. 
.Je komt bijgevo,'l.g a,laeen iet~ tle weten a,ts 
er een di,skussi'e ontsta.at onder fü~ ·raads 
leden, en je uit h~n. opmerkingen kan aflei 
den vaarover er nu in .feite besh:st wo,::d t. 
Zo ging het ook met het ~ne, belangrijke 
punt van de avond : St.-Pieterskliniek, 
Als dit versl~g jluistere punten bevat , ver 
geef· he~ uw Di:fl.epaard : wij weten ook n'iet 
llêer dan de gemeenteraad'sleden willen, v,er 
t,ellen. 

iede,r ziekenhuisie 
heeft ziin kruisje 

Burgervader Vansina legd'e een qieuw "kon+ 
trakt van g~~gd beheau" Oll_ tai;e1l _:v,001: de 
St. Pietei:;sk1.$niek. !let houdt in,, da,t er 
een verenigi~g wo.rdt opgel'icilit. samenge 
steld uit enerzijds 00MW van ~euven, en 
anderzijds de K-U. Leuven; die dus allebei 
de k1 inielc. draaiende zullen 1110et:-en houden. 
Dan barette ean twee uur durende aiskussie 
los. 

Vandezande (V.O.) sprong in ae bi'es voor 
het perso.n.eêl van het 0éMw. "Mm. ste•~,t 
deze.voorde1en vocn: als voordelen van ge 
mengd be!Ïeei; die vooi:delti.g zi:fn·, 11 zo begon 
hij zijn betóOg van maar lie'fst twintig mi 
-tm. lte onthouden ei;uit iiat.de V.U. 
vinclt: dat de rechten van het 0CMW"l'erso 
-1 niet volcJoende geváarboiigd zijn. Dit 
hNft iaiere de rechten van ae openbare 
dWDet nu. Er wordt bovendien ,ges-pro- 
Uli over afvloeiing: OCMW-pe~soneei van 
'l't.-Meterslliniek zou zó veel: mogelijk 
"ifm:pplaatst worden naar andere diènsten 
._ ti.t OCHW. Als ei: nieuwè personeelale 
, wrdesi aangeworven voor de kliniek, 
• "arm die tot het penoneel van de KUL, 

.et van het oatw. Op lange te.aaijn 
,r- ...._ steeds ablder OCMlt-penoneel 

J • ?St.-:f'leter velrkea, h zoiets vel 
vroeg Vandezande zich af. 

e Mute g_..,teraadele 
vaa Vandezandtl toch 
• llebbinckuy1 

Vande-' 
uiten 
e agea 

had 

missiie, nl. op 31 oktöbel!. De ~olgende 
dagen , van 1 tot 4 nö,v~ber, was het stad 
huis gesloten, en op 5 november werd er al 
vergader.cl. De gemeen te.raadsleden hadden 
de dossieu dus niet kunnen inkijken,; u,in 
prei.test daanegen. was de BSP thuisgebleven 
én had geëist dat zee .op de gemeehtêeraad 
dire s.preekfi.jd te.e,gew.ezen k'l:ieeg ·die •z'e no> 
aî,g haf!, 

Tobback (BSP) overli~P het kontrakt. Niet: 
alleen het personeel van ae stad gaat ver: 
mi;ideren en zelfs verdwijnen. In fei.t;e 
k-0mt het ganse kontraRtvoorstcl er op neer, 
dat: d~e stad (0CMW) rri.az s meer te zeggen za I 
heBben in de gan,g van zaken in St. -Pi et er a 
kliniek,, en alleen no'g die.nt om g-eld ·te 
pompen, in die masi:oao,nt. Ald\1s ~'obback . 
Hij s~eîde voor, het kont~akt te amen- 
der en , en de aangenomen amendementen a-l s · 
vo·orstellen tot wijziging aan het OC!·IW 
en de KUL te bezorg.en, die dan opnieuw kun 
nen. onderhandelen. 
Di!: voorstel werd aangenomen na een korte 
disku§sie. Toen begon Tobback per artikel 
me,t amendementen te fo.rmu,le,ren, allemaal 

. i11 d'e richdni~ van meer zegg,ingsc,nap vegr 
de Sctad in het beheer van de kl.i.n i.ek , 
E~ht,er : nodeloze moeite ': alle 12 amende 
menten wet:den door de CVP-PVV"verworpen, 
elke stemming eindigde op 16 pro (VU en 
BSP) en 24 tegen (CVP-PVV). Ret kont11akt 
voorstel werd dan t~fislotte ongewijzigd 
aangenomen in zijn gepeel ... 

1 

' ' 1 

een bre~ié kemrn ·· · ~ 
~ijkt bovenstaande tekst op een voetb.;ü 
verslag ? Die ind:çuk moet het wel ge.ven. 
Ei:: worden op de g~een.teraad dingen bespro 
ken waar je als gewope Leuvenaar geen flauw , 
benul van hebt. Nog v.eel minde11 hel> je 
zicht op d'e gevo-l!gen van de. r.;enomen be 
slsis·singen, en mogelijke alternatiev,en, Is 
lret inderdaad bet!e-11 da,t het 00MW otéét, ,tee 
zeggen heef,t in A'l. St. -Pieter 7 ,voor 
welke partij brengt -welke 0,1111anisatievo,rm 
het maesta voordeel ? Wat zijn voor de 
Leuvenaars en de zieken, het personeel de 
gevolgen? 
Als ja hoopt, wijzer te worden door naar 
de gemeentnead te gaan, zal je·teleurgesteld 
tbuie komen. Het ,roolinaamste wordt niet 
d'aar gozegd, mlla,r Ilp de kommiaaiaa, ve,r,go 
ded.ngen echter gecsloten douren o·f in do 
wandelgangen van hèt Stadhuia. Wat ja 
op de g1111eénteraad te zien krijgt, ia een 
vooraf ioge,tudeerd nl,lllllllertje, ■oma nog 
v-1 met een verras,l.ng, maar mee■tal ia 
de uitslag al op voorhand gekend. Reeft 

'da L1uvanaar die naar de openb1re zitting 
komt d•n &Hn recht om da ware·,achtngrond, 
de ei:ht1,1tg11111enten van de partijen ea 
Jcenne1n 7 Il demokratle d,an nlu 111Hr d1n 
.-, in de ••• Jur een bolletja kleuren 
• aundelljke moaea, kolllft •••uv.an en auch• 
In aU totlèholn,e,r b ua oayal'çunba~• 

a,: u verkoNll• 7 

Buiten de St,-Piet1rakllnte1t.--~..,. 
1 (j'k 11011 andn• punten aan ltQc{. W. P 
pan ondere andere aan I leningen OIII d, 
abdii van Vlierbeek an de kerk van de &GO;,. 
van 1t Perk verder te re■tauraren, De paf: 
keermaterepidemie breidt zich uit • due 
kaer naar de tiense1traat. !r wordt Mte 
riaal aangekocht voor de uitn1stlng van ■peel 
spoelleinen; bok gerei voor de bestrooi• 
lng van het wep,dak in de win~ar, Verder 
werd .er een reg'1omen,t goodgeke~rd op hab 
loslopen van honden : hond-en die niet ver- 
11ezeld zijn van hun eig~~ars zull~n opge 
pakt worden door de politie •. Ala Je huia 
dier bovendien de stoop bevuilt, moet je 
in 't vervolg keurig alle sporen 1'.'egvh- 
son, aldeTs kan je een boçte aan J• been 
hebben. 
Tenslotte J110et je in 't vervo l.g een ver11un 
ning van het gemeontebe~~uur hebben , ale 
je bomen w-i.1t vellen, lhJvoorbeeld omdat 
je gaat bouwen. 

Schoen maar: tri-estig 
Belooft Info-Leuven (U veer wel, de 

spreekbuis van onze stadsdirigenten) niet 
dat het §tadsbeeld grondig zal verande 
ren? Daar is al wel iets aan gelieurd, ook 
al moet men in de winkel.tandelstt:aten nog 
s t eada svstematisch de hondenpoep ontwij 
ken en o~~ al slin~eren er nog zowat overal 
vuilnisz'a~l<en rond. Een pnope-r Leuven ?? ? 
. 't hai m,>g• ,n:iiet voor morgen zi;jn 11 

'!'!aal' ons stadsbes•tuu-r is al jaren bij 
de pinken. Als men er niet in slaagt de 
mesthoop·op te ruimen, dan ·maar proberen 
het uitzicht ervan wat te verfraaien. In 
de tijd dat Tobback nog op het stadhuis de 
plak zwaaide, verrezen er in het centrum 
fonteinen;, bloembakken en p_arkingmoters. 
Vansfoa en, çompagn;i,e hebben blijkba11r een 
!_lnde<\re snjaaR. Er !\lijven we1 overal par 
kingmeters bijltomen, maa-r standbeelden 
s~hijnen nu bete, in de mode te l ir,gus\. 7,o 
werd in de Dinstsestraat een Tobback-fon 
tein vervangen door een beeltenis ter e!e 
van de bakkersgilde. Zoet(? broodjes bakken 
kan nooit kwaad, zullon onze $tadsbestuur 
ders dajirbij m:Lsschien gedacht hebben? 
Er is eehl:e,r nog meer ! ! In het middelpunt 
v,a;n de s'trad ( .. Mechelsest,l'aat) werd een 
b-1.çemen•p.erk geofferd aan de Hde eeuwse 
Humanist Erasmus. Naar onze mening had men 
deze figl,!ur wat groter in het.brons kunnen 
zetten, dan door zoals nu een beeldje met 
het postuur van manneke-pis te plaatsen. 
Apropos. nu iedereen de mond vol heeft 
over V't;ouwenemancipatie, waa·rom eens geen 
oeeltert,i.s van een Leuvense V't'ouw? ls ons 
s,çadsheseu,u-r mhsch.;en van óordee,l d·nt Leu 
ven nog g~en publiek verdlenstelijkc vreu 
wen !reeft voo,rtp,abracbt ·1 Er is nog iets 
niet duidelijk in de b·edoelingen van de 
stadspolitiekers ! In de perken aan de Gro 
te Markt staan de krysanten in volle gloria. 
Met welke bedoeling vorden de~e karkhofiiloe 
men bij uitstek rond Ailerheiligen daar ge 
teeld ? Kwaton11on beweren dot dat gebeurt 
om te f\'.e.rinnoren a11n ae -sf.eer van hot nabij 
geliegen stl!dhuis, waar zov,ele polttiekeu 
in vrede rusten. Het Dijlepaard gelooft 
daar uiteraard niets van. Toch hopen wij 
dat hel stadabeetuur op ~e ingeslagen wg 
voortgaat en de beplantingen zal blljven 
aanpaesen.aan de hoogtepunten van het j-.r, 
Rond l mei voniachten we dus in de psrkjas 
rod! -anjer~,, t!gen Hemelv,aart klllllOp, op 
11 Ju~-i apinauè, 11nz, •• Sedert de roof vu 
hat kindeke Jezus vorig jaar, hebben "9 de 
hoop opr,e11ov.en dat het •tade,be■t11ur voor 
Karatmie nog een nieuv ~nitiatief gaat ne• men. 
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&EN Pl.JllLIIJ'K GES..JAC!IElR 'Il.At! Vl;RKOPEN EN 'l\E(lUGIK0FJN 

er op de &el!\een • sept. 
de beslissing h te.{ 
tussen Tiense s.t osur , 
AmeÜnclqt terug e~terHjk 

et d·at hel! geweste teel't 
een parltzone, voo~ran kri ·top het al- 
n plan van aan,lig dat one 

o)':'zag. Meteen krijgen de van 
aiijda .._t van rtterbee 
rdvoerder- gelijk. En z 

iep in haar zakken,moeten 
zaakje terug te kopen. ckx 
het park als bouwgrond 
miljoen en half. Door s- 
vî.jzi,g.ing hn Amelinc 
op planschade. Als ~e 
nkloppen bià Ame~inc 

ade zlia&r door,w 
taliet. Dat i\JQEfl! 
•a dutdeil!iiiJ·lç,, I! 
ord,i'e kà'n go 
,:, ande11e 
eet los 

Il • : • 1 

an een park icht- 
bebouwtle wijk van :tond 
-ciok in '73. Toe.n s•sëls 
gesneentebestuur opt som 
(18-,$ miljoen) en opteerde alve 
bebouwing van het park. Een standpunt dus 
dat niet te verzoenen 1,1as met de eis van het 
alctiekomitee dat het in ehond van he~ 
park voorstond. Het gew e echter 
in het voordeel van het 
bouwheer Amelinckx kree ning 
los. De gemeente,:,aad va 1i$ 
het pileiiit lieslegt zodat une 

:î ezet . 

l'flN IS_f:t,v 
-eic-~-r 
~1:c~·,~, 
folj!,r~ 
l,r()I ,1~ 
co'. -rK 

<,.,,u~ 
6- IK i-JE. i. 
\ W.1'16-l, •. 

ST/1/\tt.1' ••. 

Het aktiekomitee dat inmiddels lijkt inge- 
dut te zijn, neeft door deze gemeenteraads 
beslissing alleszins nieuw werk voor de boeg. 
M. Van Brabant, lid van het akciekomicee, meent 
dat, eens het park aangekocht., met: de wijk 
bewoners over de inrièhting en ~itrusting van 
het park dient gepraat te worden. Zo heeft 
het studiebureau St,abo in '73 in opdracht van 
het voormalig sta~s~es~uur in een rekreatieve 
studiie ovex, 1'Jesse'l-:-Lo reeqi; een ontwerp voor 
het pa,rk getekend. Toen wetd gedacht aan een 
wi3l<centi:tim, po.l:)(v.a;J,,_e11t csportie,rrein, kleine 
·bl!ókspel,pleintjes, •een ,avontuurli,j;k speel 
he!li'r,ein (in dé "pui:"'1, "!and'e'l en f i e t swegen 
en een pat:1ki.ng aan, <Joe. T0Î:ense &teenweg. Hel! 
is dit plannetje dat 'ba.si.s• zou kunnen zij,n 
van een inspraakproce,Lure in de wijk. Het 
aktiekomitee wil daarin een rol sp-elen maar 
het is daar, volgen·s Ván Brabant, nog wat 
te vroeg voor. 

~ Ht,6 1\ OQ,jTl"(::lt VAN X 't?W. '>e' 
•• • · -:1.-u.ie 

vl/Vlfr'T', 
<!,!Ti6' .® 

ij zijN va 
So1..i~Ai 11.. "e, 

) 

Over Park Micho-tte is dus, h_et la'atste woord 
nog niet gezegd, ÏD!Dle=., hpe hoog zal d'e 
planschqde oplopen en, ·ee_ns· d'e terugkoop be 
zegeld, hoe zai de wijk Xiense ~oort betrok 
ken worden biii de inrircliting van baar pa1ïk? 
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, ~El\lt.OE. ll&t S€:O■PilEP.,.JIBI , ... FWIET 
vergaderi~ an -S.!:bt uur begint. 
mensen p_u an v.iff na nes.en 

· · · fffeeb!lz · verplicht liun. 
r een u hoe.ze 

· e raélio t'en ; 
schril! l!'t.cn b 

· n tie11 ts : 1\ 
is dat •. e ' 

Dat zai- toch wel niet ,aa,n 11adio Scot'pio 
J.igg.e.n, zeker ? 1 Maar ermti.g : ·vanwaar 
he.t initiatief ? & ·. tie tus 

. ·, eresae hr· 
n1ev ov an 8'1' ' 
C't'li; 8 
, ko kk,. 

dia l e . . 
an - 1e1'1ei boo -~ppen e om:va1%e-n : 
. lledig :vrij om De Stan:iaar,,d of: 

e Nieuws te lezen • naar BR,T J 
Amigo ce 1uis.te1:ien of een 
ake,n uit ' V-zender-s·, 
1s êlim;i'ch -r :· dé •mens· 
van boog me niet alftll' 
t wil,len '1"1!J ru uuc : door, 

ee.n · 'ei re regio natë'"fadioze nier meJ)S~ 11 - 
s ·e.n en niet-stt1c<fenten - zichzelf 
l · rukke.n, 4e luisterau qit z,i.j p 
o, . id en pas lia>len, hem. 

ve n 9<I! ,i , ideeën :en 
l,ucht; in . 

011: 'èt doel f d·, maar is 
e~ het g medium ? De 

e g.e vorm van aktieve aeelname van luis 
ter~'î'~ 1>èstaàt er.in verzoekjes en derge~ 
lij:lce op te s.lluren naar een zeer &1X>nieme 
Postbus M. Dat ka,n je ói.j den BRT ook en 
le,1<,!o.er •lcl<einschalig kan je dat ni:et oani'd 
deli i'.9îk, noemen ••• 

UD'e: 'h't,,., .cce ,;u1 toe,!,_n 
ia.se uitte mi rg ·_pe·11 

dag, e_én ploeg di ièwerk nog wat 
riie moet lorijgen, een heel pri 

. scl\e i ns.tallatie, een e nonue 
put ik voor een po- 
de n. llemaaiJ. spoedig 
: va e mar vier 

• · d pe toeg za•l moe te,n 
, word niel,(, zal g1i-a·n 

\Ha van sticl,<.e-rs 
-ten la in het 

riigen en ik v~rwacht dat de 
j =iste-n die met om !!.aiile a,erke n het voor 

gen om ee.:ri. o:·etrlvei:gu n.lJÏ,ng lO's. 

d, aa t\ ·h:et 
-ra' •nnedto1:t 
V !11S l(.an, 

j•ke r de vrije 
zender in llouvain-Ilà~Neuve. Dat is ee,n 
ecbte. Sêience-Hctio,nstad ·waa-,, de p-ro 
bteme.ii van :mense.tijke comm11,nicatie bij m 
voelbaac zijn al e s 
loo t. Ma:atr wat er 

· all be re , 
daa,i;' 'e 
jni ,eóJD 

o~ 11e di:e bio. te vange.n 
e vetvel!ken. De :i;adfo ale ombudsman, 

vain-La-Neuve wonen bij na 
at11'det!te11 en ~ie di;uklten 
ien 1geniakke1.U kei; 11:n v1:otll,,e·r 
,1 Sco11,lfto eil' ,tQ'cli ,voor d. e 

bevolld,~ wil zijn. !leb 
d van wie er naa11 jullie 

· r ae1r t11i nt!Lgtal 
1111, T,achtig procent 

,n bijna alle 
· r jo,~e 

taàk: 
d-:· 

moeten aansclirijven. Vercl'er woi-dt u· 
gedacht aan een kimerprogl.'811111!4 e~. een 
,uu.11tj e bej aarden. Maa-r dat Zl.:J n 
natu e'iliJke 1k1usse,n. 

DP : w e 111iis,te.r"a•a ~s na1n: ~u n 
r 

UD<':: 

bP: Goed', dan lp:ijg je van ons wat negatieve 
be,;lenkingen op j e schorpáoane rdo rdar , 
Zo bijvoorbeeld : waa·rom een hitparade ? 
Bah ! 

UDC: 

IlP: 

, eest '! V~er b't;ieve n op 
ti: rzoe~Jes, e n .. verder me ns1:n 
d•ie een·-aktj,viteit wi1.len laten afkon 
digen of die willen ~ewerken, of geld 
willen· scorcen, zelf.s -materiaal ter 
b stelle,n. O0k smeekbeden om 
v io gee.n ;pol.i.llieke zel'der 
't . e brie:; s,taat-•e,11 wel 

rwegend posJitieve~ 

Tja, die hitparade is geen must, hoor, 
maar vo"rlopig verdwijnt ze toch niet, 
Je zou tiet eerder ce n vo·onkeurlij•st van 
de lui!iiteraars kunne n noeoi'e·n d i e dan 
11,e:vuld 1l.ptdtf< ~o,or onze, set~liiti:e ui:t ?et 
pla,ten-~á'.'i).l5o1 a.).s tegenge.Wltcht. Het is 
niet o,nze 'bedoeli~ een kopie van de 
top 30 .~e maken, maar we willen origi 
nele kwaliteitsmuziek meer kansen geven 
dan z; op de BRT krijgt. 
Jullie kregen al een ho ederd. 'p Lat e n v,an 
de plat11,nfü.,rma' s, houdt da.t ,geen ver 
pHchti,nge,n in ?: 
Nee, w{t ~.ifj n é-r he•1ew11a•l 'vriji i:n-. Maar 
het ,hegft we,l het voordèe,l jJàt ,de mede 
we:i;kers niet meer uit e-i-g~ll privl!lçol 
lektie mo~ten putten. Natuu:riijk weet 
ik OOK wèl dat een platenrima geen 
sinterklaas spee[t, ik ben geen blinde 
s,ti:er •. 'Maà-t•de reailitei.it ~-è•staat, die 
,s,t·fuktu,i1_e;n 'bestaan. Wij wf1,;1;en stap VOOJï 
·stap ,w:e,pke'1, ll'et ii's Y.oor qns giaen ki>es· 
t,ie van 11adioor:je spe1J.'é·!l· Ik ben geen 
ge·fl'ustrè'e11èle DJ. Wel ben ~k: van mening 
dat de ie_adao ontspannend ~.o'et blijven, 
d'Ïlt wil zeggen voor t\/eedei;;den muziek. 
Als die muziek op dit moment konsumptie 
ge11icht 'is , dan weten 1,1e -ook Weil dat 
a,it n:Î:eit iéÎ11.ad Ls., maar Je ;vee'gl! dat 
pie;t mil,t é'ä11 khp :vn,~ de ~t-a'1ie.li. •Due, 
zoe-tjes á-i1,ni gaan we 1konse:r,tèen opnemen 

· var/ beteize muziek ~vb. ~11eune1ui of Kom 
meniste) om die later uit te zenden, in 
de toekomst. hopen "(e zellf konseJllt:èn te 
organiseren. De luisteraar& kunnen ook 
bandje inzenden (C 120, 4ub~ , met de 
platen die zij goe4 vinden óf. de eigen 
fflll1l\\8k ~d,ie' .z_iJ IDake,n. We ,w,iHecn nLe,uwa 
groape-',ra d'e kane gev.en,, . We ;l\ante,nen · d·aar 
&i'.l afttjd_ fwee krheria : ot.'cigj.1\8'1:iteLt 
en kwaliteit. En het zel ook. niet bij 
-pop blij:vem I we vdiUen 1l!l4r jau, naar 
kla11ieke-~n koamieehe muziek. 

DP: 

-DP: 

UDC: 

DP: 

UDC: 

DP: 

IID€: 

ll!': 

UDC: 

DP: 

Andei;e atel'ling over d'~t eendei:de deel 
. ,,1;e. radio dat 111et alleen ont- van JU~ • • • • gt· lu- s annend,· wil ZlJl'I• Scorp1O. ze . ,p 

pl · • ".; ; zeogep • nlura,11.sme is geen 11a 1,sme, "!•• ,. · ~- 
kleut.' beli(efinen. 
wij zi!j :gee'TI •s,t:'rijdzeni!e,17 ,, z,?~•ts rad:i;o, 
~ti,e.f in. Gènt. Je Ran ~co,11~~O liet beste. 
omschr,ij'lren a-ls de draaisch;J'~ v!n al 
wat aan socio-kulturele akt1.v1.te1ten. 

· 1 t en .zeilt i n het Leuvense. Dat 1'8 re:i . Did t althans het ideaal. Plura~ume nu ,o _ ~ 
het vooxc ons. e·en elementa,1.11@ vo~ van 
fa,iir--plal},'. i,s, alle pa11tiJiq, ~a.n het 
.woo.rd ~l!l;e n; v,b. ov.er de,, •llDY.a 1 sw,?g k~n 
een b,ew0Qe'.r van de Ri'däer.st11aaf z-1j n, 
beklag komen doen, ma~r o~ de betrok 
ken schepen zal! zijn zegje kunnen doen 

... en de. ltidderstraatbew,one-i: wo:c.dt in 
de ko~tste keren onder ea_jel gepraat 
door zovee'.l. politiek w:oorde"!ge,aeld 1 

Te,nzi:j q.iie ib,ewone11 p1=ec~es;.~d~, vinger o.~ 
d'e wonde kan legr,en. We .Z'4Ll:en er ove,,; 
igens voor zofgen dat er b~j zulke <!•~s 
kussies steeds een deskunih-ge aa.nwez1.g 
is die de problemen wat kan duiden of 
breder s~ellen. Overigens : het is nog 
afwachten o'f de politiekei:;s zullen toe 
ha.pper;i ... 
Ei; zijn dµs geen çrenze.n ~áJi het ,p]iu17a 
lisme ?- 
Wel ,eb, .... om het zacht ui te drukken 
en zonder namen te noemen: individu~n 
of organ.is.aties die zelf geen_ respekt 
voor het individu opbrengen, komen ei: 
niet in. Je m,oet dat plu1'il.iÎsme ook een 
beetje p11~gmatisch benade-:c.e11;1: het me 
dium be,st;á.it en het ,i;,t·a'lit te•J: beschi,k 
king van i~dereen. Do ,stad\rad1io kan 
de arm van de aktievoerde.11s ve,rlengen 
Je bereikt in één klap zeg maar tien 
duizend luis·teraars. Met ste·ncils of 
zelfs met je Dij'lepaard bereik je hoog 
uit duizenii mensen die het papier krij 
gen, en d·an hebben ze het no,g niet ge 
lezen. Al,s 'f~ .het :vo,or mek,!lS:1' kTij,gen, 
zu•llen "(e ook telefo'o:n aaT;lcy,i,age.n, zodat; 
je als >Luis:teust t;ech.fstreeks in de 
uitzending, lëan, we zoeken ook een per 
manentiel~~àal en we willen aringend 
geld :vinden om cassetterecorders aan te 
kopen waar we de straat mee op kunnen 
om daar int~rvie1,1s te doen. 
Waar m0e,t dî1t geld vandaa·n kó,men ? 

'Briindipied .zuL!l:en we p11ob~oren- het h~lte 
geval zichzelf te laten bedruipen door 
verkoop van-steunkaarten, stieke.-rs, het• 
inrichten van. opt11edens e--n fuiven en we 
verwachten veel van de spont:áne stort 
ingen :van onze luisteraars. We hopen 
ook subsidie te krijgen om e_en vrij,ge,.. 
stelde ~e 'ku.nne n be•llal.en. 

\'lèrR genoe~ ,a,an de winkel, dµs,. Wi,j 
Mens.en radiio SM'rpio veel s.ykses toe, 
hope·n op een goed'e samem.er]d,ng met de 
stadskrant en danken je vooT dit gesprek. 
Zeg, en.sehrijf ?o~ eens dat men altijd 
~uggesu~s en k,nt!l.ek, en. verz9ekges ~n 
~nfonnat:1:e. kan_,dooupe1en l4ngs J,>08tbus 

,44 ~euven , ·en .iJat d'3 ile,ze.~s oi:i,s o,ok 
kunnen s,tep,i:i~~- .d.ooT hun miil1~e- stortingen 
<!I> ASl,J.C ?01-078,~'780- l 8 of door een. 
staunkaal)t van 100 Fr. te ko·pen of door 
een sticker van 20 Fr. op hun boekentas 
of brommer te plakken. 

(met de poot;- op h~t har,t ~ 
doen, •Ugo. 

• 



- E DE WEtTEN STEl:JLEN ••• 
,t de eil.,t hen-,bal\-dl ge:J:.e-ga,lJis(!'.,u,dl · 

o . g ~l'i\·J!t het st:n.fba'a'r m,e't een i;ad,lo 
• rp~e uit te zenden OI! RM,. Ro.e komt 

wie besliat er eigenlijk over? 

ll'oen de radio werd uitg stonden e.r 
11at ee·n wet; ,gebruik er- 
'll{U\ De eets ;,. 's wa11c,n 
dan, iit zend in te,11en van 
o~ Pas ~n e11 een 
eers , en moest men over een ver- 
gunniQ& be,schikke-n. 'I'ijdells We'[;eldool'log II 
werd het een stukje stret1gen : in 1942 kregen 
alleen twee nationale 1'adioinstituten een 
wettelijke uttzerulvergunning : INR en NlR, 
lat ,, 60~ omgedoopt fot R::tB en -aRT. 
Ondc • ds hÏlt einde v . an. die wei:eld- 
op): ~ 1ntel'@t iqnale kon,fe'l'e,nt ic 
die ken' f,rekwent,ies vt?Tdeelt ove r 
d'e dier·' Îlsij imm~l's bepe.rkt; 1 
Belig over de ruimte tussen 9,3 en 
104-i' P'tr hee:fit hierov:er het beheer 

· ·. ZEREGI 
bes,~j,s;t ~m.e·f een kon,lmld!ij,1.9 be 

Aui!t:) : "De Konfng g,_ée'ft aan de in!lt'.ituten 
a'lle n.ood'zakelij.kè go'lflengten." (wet van 
rs mei 1'960) 
!let .Romt er d..us op nee1', dat er geen princi 
-pié"le 'wetteksten tegen vxije radio's zij~, 
maar dat de PTT ~eitelijk alleen de -aRT en 
R!f,B in aanmei;k-ing l:aat Rómen voor u:itzending,. 
Slechts élin uitzondeJ'i;ng ioerd gemaakt, nl. 
"'~~.ar <te AFN e,i:i de, ~N,-Sh/lp.è (de ràdiou•ittz,1:tî 
,,!!lifng'en voor d'e Amelfil~äahse Nato-sq~datre,n. JJ.n. 
Eu):op·a~.' 
Nocllêans is ar plaats. vrij in de ether : de 
BÎl.:11/RTB kan wel 93 tot: 100 MHz vol-prate.n en 
vol=usiceren, maar van 100 tot 10~ MHz kan 
je -alleen de twee AFN-programma's beluisteren. 
Het is dan ook daar, dat het gros van. dé lo 
k~le vrije radio's ~ich bevindt. 
,Er zijn we•l h.oopgevendè berichten, vonraä -i.n 
lie.t Waals 'landsgedee]]Jte, waar 111_en de v,rij:e 
pa<!fo,' s wat meet 1es•a1:iteit llil verlenen. Zo 
i~ el'' een, ministeriële weî\kg11oep ingesteld om 
het probleem van de 'vrije gol~en' te bestu 
ii'eren, en zouden er al een paar voorstellen 
tot' reglementering gedaan zij'n. ' 
De Vlamingen, of beter, Nederlandse kultuur 
eil. ae CVP, houden zich voorlopig.vastgeklamJ?t 
aan de ',BRT/RTB-alleenhe~rschappij. Hie-i,bij is 
'het ~eit, dat de politieke krucht en in Wallo 
ll;L"~ b:e,ter verdeeld zijn over, de vet'schiHende 
pa~ti'j,en (t,e:rwijl we in :\71,ianderen opge 
scheept zitten met éé,n groot CVP-kultuur 
monopolie)' zeker een belangrijke faktor. 

EN EJ ·D,IE ZE OVERT~EDEN 

v.i.n, de enige. vrije 
zender in, '1-gië-land. 'E•r zi:.i,n er een 
heel pak, voora aan de overkant ~an de . 
taalgrens, en 'in Brussel ( ·een k;le))ne veert~& 
samen ) 
Vla Voorlopig n achter 
d,n tief j,n G Amad, 
ro <Ll:.o Sco;rpi. uve n. 
,M. e · j n mqeiQl.j, z~'l'fde 
1(-am, t:e kan ze, ~n .'e,nde 
types ot1derfo:,e.ngen. Zo zijn e-r. d'e muzi_ekzen~ 
ders die vooral wat andere muzika1è program 
iiiäiï"'wille'tl b_.teïjgen. Voo11beeJ:d: Ra'él,Îfo Mona 
•Lisa t;e Bn{s1îeÎ, aie voonaf rock en> regg~a 
de lucht in ,stmu,t, met daa'I'bij neg een 1.n- 
tervieûw met een beLgische een kon- 
Hrtkalender. D,Lt type is t bes:t 
te veige~ijk~ äJt!~ de pirat s 
CnoHim o,/; >1!,e;ndniéa, ho.ewe ?. 
veel mee,r gesci'tro"etd Wa'refl ' •ecle 
teest en zieµ• ,niet. bepe11~t . aîl,de 
\tn · 

... 

·· 1itrle iee van ~ess«l-lo" 

Je hebz ook nog s,trijd, oj: aktiezend'ei,s. Ze 
ontstaan tijdens een b

0
ej'>'áárde soc1.ale aktie 

en hebben in<"de eeute pl:aats de bedoeling 
déze aktie te ondersteunen. Denken we maar 
aan Raaio~Aktief te Gene. ge~oren tijdens de 
~rotesten tegen de 10.000 fr inschrijvings- 

RADIO SCORP'lO blijkt niet de enige echlie van 
G'root Leuven te zd.jn, We ,vernam - 
Kessel-Lo · adio Coun ~11- 
gen is ti end11 t tè J,e 
alstcmt o e 1<11naa,l gt 
dan hits en non-ss.trop muzi,ek op j . 
Volgens de la:a.tste geruchten zou r.~di:o Counti;y 
er echter (tijdelijk?) deebrui aan gegeven 
hebben. 

• 

geld áän de universite~t. Over strikt poU'.- 
tielte. (vb. Radio A'mada gei:ri.chte 
~vb-~ :Jµdio No i re N • 2 om ke rne~-r'- 

,f t: drugs) ;vri kan je ook 
en. fot alo es aan 

nke 
n .wi st-1:zaten of 
-n, ee, 
ti:on atfon de.s 

Onde,s); of,te Assoc-ill golven 'pro- 
beert o.rde te scheppen in d,it al!legaartje. 
De M:0 groepeert praktisch atle vrije radio~ 
zenders en houdt zich bezig met het versprei 
den van. informatie, lw,t zorgen voor technisch 
bijstand en de vel'deHng -van de golflengten 
over d_e ve:rachi1Uende initiati..ev,n, Het ia 
qo.k a,e ;ALO d!Je in, onderhanc_!e,Hflg. h, mët de 

, PTT Jli ,4e min'iqte'.l"'lea 10m eeru wefte,t~:il,ke iie- 
1!\lillg · t:e lrek'oJ11en, 
Gebaseerd op: T6ll!mouatique 2-3/,8 en 30/81 

"Do11iel' Radioa-Librea". 
+ mondelinge t~elichting van 

de Clerl!lt. 

. t 
t 
1 

nog, 
n ,het. 
te- 
t 

SCOlll'li0 : FM 1.0t J{nz : DE PROGRAMMA.~M 
BOVEtl .JE BED "rE RANGtN. 

maandag 20 û · ST.: dampel).d 
ten 

2,1 u ewave int 

ul- 

id'insdag 20 u WM1 Z.(L JE MISSEN DEZE WEEK 
.inf~ öve'r Leuvense aRtrivit:eiten, 

21 u DE BELLO G.U.LICO: 
Belg.isèhe muziek 

~Oel)adag 20 u AAN >I'ANTE VERA: 
v gramma 

21 u I zwoe!I. avondprognil- 
m ntuele gaat. 

20 u 0 : befe11e pla:ten 
~an toen. 

21 u M1'ZlEKMÓZAliBK : muziek voor 
iedereen. 

20 u DE DEFTIGE 13: radio Sccn:pio1a 
hitparade 

21 u RARARA-VARIA-VARµTIES: p;-à 
ma's van luiaheraara. ' 

' 
' .... . ' 
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d pä r lemlt!.n~t 
e balah.s op 

van Leuven, vie is dat? Wat is d'at? 
t de jeugdige snaken die vol zijn 
elae toeren, die aHeen. maa1, denken 
tapanninf, Vl'ije~~ bierdi:inken? Zijn 
nderen die nog n,iet weten. wat ze wil- 

Zijn dat de jonge11en die. - - 
nul hebben van hoe een ge~ et 
tzien? Houdt? men de jong "d 
r dommerikken, die zei 
gen weten, laat sta 

ijk goed is vooi:, - 
die opvatting nog 
lioofden van onze f 
laeen we zeggen 1b: 

·die ide~ nog leven 
schepen van •de je-ug t 
-ye,::wac,nten dat 'hij, 
l)e'èllltz. Al,s we zien w 
doet, de"bestaande o 
zogezegd raadpleegt, 
naar omkijkt, dan wr r 
zoiets al:s een j eugdbe l.edd bestaat~ 
Jeugdbeleid bestaat natuurlijk, z~llen som 
migen eeggen, zoals er trouwens- eok een 
beleid in 't algemeen bestaat; Zelfs een 
beleid dat geen beleid is, is eep beleid. 
Wanneer een gemeentebestu 
neemt, belastingen stemt, 'p- 
-vult en daarm.ee de gi:enz en 
vasdegt, voett zij 1bele an 
,a,fvrage.n waar dat 'beleid 
wb,rdt •!\et a'l he.ei wat - m. s 
is ~a:t net ,be.11.angdjk~t 
, \\ de s tacl 'Le1.1v.en · , 
z•iit!'llen. ~a •toc•b~ v 
i:;eeëts veeai lleè.ffc,, 
iet veel heeft. Hee t 
ol van derge1ijke v. 

'J: ijn, tnekt zich door 1.n e • ii!. 

schepen sprocke:els ... 
V-oor wie het nog niet wist - en we ll,f?fflen 
het niemand k,.ialijk, want de man doet oek 
weinig - schepen van ~e jeugd is d,e vijf 
tiger van PVV-strekking Georges Sprb"êlèeels. 
Tefugblikkend op 3 jaar fusi~ge~een~ebe 
leia, kunnen we niet zeggen dat '-àe,- jeugd 
zieh erg gelukkig· gevoe ·t m_e~ het 
beleid van deze eer_bie-a r-ling. 
N'ocbtans, en dat een 
pliim YOOr de jon ·c 
l)eél ~emakkelij,k. iJ. 
het eiu.ennJfi_lno.r~nd 
êle 3' t\ts1ilegém.eegt:e 
gelegenheid, van de 
Het jeugdparlement , 
had voor de fusie -reed 
duidelifk p,rofi,el van ~ 
Groot-Leuven kon zijn. W J 
oo1'i nog aan het vormingsp · · . _ 
Heillerg "PoLitiek of geen po1i'1lci:_elè,,. de, pot 

" en aan de videomontage van de j eugd= 
van Heverlee. 
kan een schepen nog b 
gd ha4 zelfs gezorgd v - 
, evenwichtig samenge 
eb verkend. De stem v . 
eugdparlement. De d · voor 
hepen vae de c()JDIDiss _j:eugi! .. 

· ndig, 
1
• 

.er·stanehg 
t~ s,teeds ~nd',Ïi8c. maar 
;e klip fe qDfzeilen. 
ede 'lolettellijlé 'getilstaL 
lden bijeengeroepen. 

roc~eela, sl<aagt 
liHîngen te ne- 
e collllliari.e". 
vlug vraagje aan 
• - ••• Dit 

selae 
ia. 

AAttVAL ! 

11 
ly 
'1 

T' d ,-, 
11 

GDPARLEMEN 
1 

Bovendien ve-i:lli:..e!I ie geen üren "aan i!IÎ!.s 
cus:a,ie om je l!,eieid, te verall'.1<voo~'cn o,f 
beter te vel'.dèdli,g1n. Dit is de be·ste nianiler 
om d,e eÎlgen, viisi_e _el'.doe,r te duwen of om 
niet te laten btij'ken d.at_ je geen visie 
hebt. ?:o haal j,e Mtuurlijk ook de woede 
van de jongeren op de hals. Achteraf kan 
je dan staan huilen- dat je niet begrepen 
wordt en natrappen als er kritiek geleverd 
wordt. 

Il 
gewo•g en, mee r 
t·e licht nt!le1n" 
lleeI èl ~•i! gedb_e, be,ll~ J:;,gM,µÎlt h.eti )Î,eugdpa,r 
lement tot het Qpmäkên van, een ba~ans van 
3 j.aar jeugdbel!ei_i11 re_n j1eugij.parlement'.we11- 
kini:. Erg positief i<s het -niet en we d'ruk 
ken ons nog gunstig 'Uit. Het lèLinkt als 
een gemeenplaats, ma:_a,i: "het: jeugdbeleid 
is er één van veel beloften en geen ver 
wezenlijkingen". We will.en dit wel even 
nuanceren: wel verwezenlijkingen, maar 
ondanks en zeifs tegen bet jeugdparlement, 
Denken we maar aan het toevijzen van grond 
aan een sco~tsgroep in Vlieroeek, aan het: 
afschaffen van de transport:vergoeding aan 
de jeugdbewegingen bij de zomerkampen. 
De boutade, die we i:eeds sedert menscnheug 
nis mo,gen horen a l s men ·het heeft over be 
Le Ld svce rde ns , lez-en we in de intentie 
'(e•rklaring van J>et Leuvens j êugdpar l emen t . 
Deze intentièv.e~kiliffng,, d i e we \lier inte 
graal a•Jidr,1.1kke'.n, W.!!1:d·. dqor "de 60 iaanwe~·Î!ge 
leden eenp,arig, goed,ge:kem:d en oyerh'andigd 
aan de jeu_gdcommiêss,ie en het schepencc'l Lege , 

de intentieverklaring 
Terugblikkend op het jeugdbeleid en de 
jeugdpar~ementwerking v.an het voorbije 
werkjaa-r (jaren), menen wij de aandacht van 
de verkoeenen en d.e pub l i eke opinie te 
moeten vestigen op volgende vaststelling : 
''Het Leuvens jeugdli'elei:d is e.r.;lëén van veel 
beloften en geen vervezenlijkingen. Een 
hardere aanpak, van,.,,ege -aL wie rechtstreeks 
betrokken is bij het jeugdwelzi,jn, dr-ingt 
zich op." Even het? gèhél!g'en opfrissen ? ! 
en de funda'l!entele Ol!tiés voo,; ·het nieuwe 
wer~J aa,i; a,fbakenen. 
1 • ,De _j,j!,ugi:ldlÎ!en's.t,. 

1Reèds heel wa: · · · e we"Cd be- 
s,teed aan het fo !'stellen, 
vel'scli,ilLlende p,r· gevoerd, 
maar de uitbouw · eugd'" tot 
een volvaardige j et gebouw 
Naamsestraut 70, orstellen 
die in de voorb.ij ed,ig en kon- 
kree_t uitgewei:;kt werdên, an blijkbaar albn 
leen door nieuwe akt:i,_e~ afgedwongen worden. 

2. ~!!!eYe~on.:, 
Sinas de fusi,e werd reèds meermaals door 

de wiJk1 eugd,11aden · l:ement 
.geadv,iseerd de b · an de 
, v.e,rschUOre siege- 
1mee,ni;11n~ t !sen naa•t' 
ihet ,l)too·gst 

:Vooi: he ,ilt ·: g'1a- 
ti1 d•ilenst me,t an- 
d·e11e streden , Hasae,~t)l 
en gemeenten 

Deze I vopi:al! _ eugdbewegingen, 
financieel belangrijke eis werd totnogtoe 
steeds negatief beantwoord. Van.aaac,; dat 
hij niet uit ons eisenpakket vet'dvijnt en 
priiltakdee in ovei:wèg.ing genomen worden. 

'.l. !i!L!!?~1ene~le~ 
Welke vereniging moet niet regelmatig , 

overgaan tot de o.i;ganisatie van bedelaktiee, 
11101eelfee1ten, bals,.,. om de hu1.1r, ver:war 
mingafacturen, of herstellingskost•n van 
ztjn l~kaal te detken? 

de M'oo1:1b'i:j1e jaren, W"el!d wan '•het pro-, 
;,an l~ka[,en en bel)uizinr, door verschil 

lende wijkj'eugd1,raden een ondet'zoelt gewijd'. 
D.e pubUca1ie van elm d1>ss~u, en ee.~ ~~ime 
dis~ussie ever lokalenbele~d en subs1d1e 
ringspoliti,ek, wa-arb,ij het stadsbestuur 
niet afwezig mag blijven, dringt zich dan 
ook op. 

.o um, met een inventaris van 
d.e G jeugdwerking en infu- 
st rukeuur , zwer 't .al lang ,genoeg deor de 
ga , t adhu.i s , Zelfs een zo •ee:n- 

d,ienstverLening loopt spaa;k 
', s1?ekort ! 

ing'/looppap,ier, 
, ,, na ve,t\bet'e,ring 

•hu:r~ éli,:i11t pe-l'~ 
· en erz~en te worden. 

5, S'pe_e!Êleci,nwe1rking.:, 
Mag liet -BKT-proj-e1<t tet'ug het daglicht 

zien? Of acht men het onnodig het j eugd- 
parl.ement te h1for!"eren over de stand van 
zaken? 

Inspraak a.u.b.! 
Voor de vákantiespeelpleinwerking eisen 

w1J betaalde vrijwilligers uit de buul'.t 
van het speelplein, 

- öbjgktieve en aantrekkelijke infor 
ma~ie aan de ouders. 

6. !!~i b!!!&_:. 
,Wij ,ei~e-n de ,spoed'ige afhendel-ing van llet 

dossier Reiiber,g, vol,gens de uiq~eb,rach!ie 
adv:l:ezen. 

ten tussen Jeugdparlement 
en ef verlopen, is een publiek 
g :van inspraak nie•t veel in 

ook 'fel niemand ver:won- 
-~eelden: - aan de 
ek wordt ee,n s,t.ûk boil'f 
n, zonder ,medeweten ent 
.8, het j[eugdpa,rl!emont; 

- d·a lopende 
' d' · g ,' werd' gep'1anli zonder 

,rgan,iseerd zond'er inspraak 
'd pad.emenl!. .... ·- ~ 

W1.J ~agen dan ook van het College, en 
d'e gemunte.raadsleden, dat zij het jeugd 
beleid ter harte zo1.1den nemen door• 
- het je~gdpar,lement om advies te v;agen; 
- de adviezen door te spelen aan de leden 
van de CoDl!lissie Jeugd, v66r de vergade 
ring van deze cinmis■ie; 
- het kreëren van een Sohepenambt voor 
jeugd, onze voorkeur gaat ult naer een 
jeugdia_e •~hepen. 

·Leuven, 23 t1ktGber 1979, 
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[illlJ.! 

LOUIS TOIIA€:N 
SCHRIJFT ONS. 

Vl!Jl de H~er Tol>back(ond:gm,oonitter van dé 
Rame"l! van V-olksverfegenwoordigers en BSP- 
frak i.tter ~ tvingen wij 
een ·t het v iets re •h ·-e 
zett an wij erdel i 
dèn i;gd h gaa,t h, r 
een u,i<t n ''.0o~ de Boeten- 
bond w,i.• z 'Jtt tor n'' (Dij lepa•a11d 
nr.8 van dit jaar). Ziehier vat h~j ons 
letterlij~ schrijft: 
"In verband met de plaçnen van de lloeren- 
bon · · hoge mmer van li'èt 
Dij och •kH ktcitill_k w<1._t 
sco· •~t 'de m ol:,liack,, 09d.e1; 
\riens orde11 !:j ' v,ori'g•e IiF_:.o; 
opges e wer 1

, dat n slechter vas''. 
lik wou, é'Ji gi:aa'g op wij t de.ze.· b ëwé= 
:i;in (1'ellicht li~gri,jp_elijk) mi.sver- 
st . Ik werd Scllepen, belast mèt 
de e ordeni in · anuari l97I. 
Het sil edkeuring van 
het s geving da- 
teer i . gans de: 
peoce u n w pige aanvaar= 
ding onderzoe'Jc, d.efinitieve aan- 
vaa e llaad en bespreking met het 
Hoo a:; afgenande:ld toen ik o,p ne:t 
Sta ·wam. • U: dit bij gelegen~ 
•!)ei cht chi~ nlij k 'heb 
ik w de der da:t e•l': 
nog se· "J - eili.'r,hei n to.~gevO:eg<f,. 

Met vriendelijke groetC?,: 

getekend: L!TobbacK. 

Antwooircl ván het Pig-le.p;lá-f:d. -- ' ---------:..:i-~"!"'--- 
I.Over !let misverstand ~ijn wé het met dhr. 
Tobback eens. Het BP.A W3$ inaerdaad eeru 
feit toen hij op het s-ll'a_dhuis "aanRwam'', 
2.Wij noteren dat dhr:T.o.bback vermoedt dàt 
bij volilaeirdê gebreken hee.ft:. Over de .aa.[i! 
1111 bet ;umtal witlen 19'e lii.j ,een ande~e ffe~ 
legen~e:iä llleil hem wel ;~en!' d'irscuuii!pe'n,." • 
'1:oui,en,s lliie h vollffBálétq 
J.Wij herinneren ons ecnter duideliijk dat 

ense BSP in haar propaganda voor de 
enteraad,verldezingen van [970 had be- 
dat z,lj, eenmaal aan de niacht op n_ec 

een einde zou ma)(en aan de wMd 
jle Unïverskeii;t, d'e llo'e<t~bo]l:d 
a brQuverijen. Voor de uitvoer4ng 
- heeft élhr. T'obback tijdens 
9ebepen1chap blijkbaar geen 
~1gt aan de le~er- te oorde- 

i:tilu Rijnheiligheid moet noe- 

PARLEMENTAIRE 
VRAAG 

2-2 november 1979 

P2'RLRJ,!EtJlTu\rRE VR~G &AN QE M!rNISIUER '{Af! 
Ol'EN,lf~-B' l~RID!N EN BE M:1'fl•ISW~ VAN 'El~.!'l 
N01'1[SCRE ZIXKEN 

Wij stell!en vast hoe, na maandenlang aan 
dringen en !ietspadenaktie, op de Ringlaan - 
(l'._er'1\11H'Sevest te ueuyen, rood-gekl.eu~de as 
•faltei:i f-i!ef,ss,t,rok_en werden anngebrac·h't. 

rdeh deze opgeb,rol!,en 0111 f/.Uts:v:oor,-' 
n aan te brenten. 

Gi:aa~ vei;nam ik 

a) de kost.prijs van deze rode asfälts:J;lto 
ken· over de geheile 1,,.engte van de "Leu~ 
" n• " ~Jl'S e .;»11,; • 

b') ~ l'!.edg-e.l;i.ng en dg :t<os,tpdj,s van öe ;ian 
gang zijnde werlten; 

c) waàrom konden deze wet:ken niet ber er ge 
iu;ördineerft worden, wie diende hiei;.vóor 
net înltiatief te nemen? 

d~ we1:ke maat,:egelep. .zuBen de betrokken 
Mfoisoers veer de foekómst treffen .qp 
da•t zu,l,ke v,e.rkwis,b:entl'e Jieiten zi,ch, né.e t 
mee-r zul:1:en voo,l'doen ''( 

e) ovérwegen de Minfstet:s niet, zoals voor 
ge~teld in één vag mijn vorige parclemen 
taire vra~en, dat overal zoveel moge 
lijk zal gewerkt worden om de leiihngen 
van oe openbaee nut'svoorzieningen te 
'b.lln<ièJ:èn in betonnen. kokers roet af.ne·em 
b&re dekseils 7 Z,o<io'èrrde vo rden ·: 

1) overbodige, langdurige werken ver 
meden; 

2) ontstaat er heel wat minder verkeérs 
hinder; 

3~ zal µiceindelijk de kostprijs van ons 
mrtsvoo rz ien1ntenn.e t dal en. 

Willy KOYPERS 
Kamerlid 

Wij vragen de Heer l<uypers dat hij ons ook 
het antwoord van de bat zokken minister stuurt. 

Van·sina in de bocht 
Wij'r,maal, 5 dec • ~9 

1'Een 'V'l!11.e1nd van mij is f'ieweten,sbezwaa,1rde, 
en daaf hiij, Been 21 ,J;,s moet llij d11ie \!lensen 
vinden dj.e voo'r hem schriffiel!ijk willea ge;- 
t uig!'ll, Ik wou dit "el .doen voor hem en die 
z-inJ.oze vragenlijst na.rr eer en geweten in 
vul:j.en,. Maar vermits het om een offid,eel• 
papie,r gaat dien·t je ihaffdtekening ,getè'gali 
seerci ,J;.e wo,rdên. op h~I! po!l,it;it!iel,tantpor, 
vo tn·ens 'liet papueu, ,D,;,.a,:,om toog ilk. ,o,p e'èn 
woensdagn'aliliddag n~atr het politiekantoo~ 
voo:,; êle legaHsering. Daar zei de agent Jnij 
echter dat ik daai;voor niet op het politie 
kantoor moest zijn. Toen i;k hem vroeg waar 
dan liJle,l .kwam d;,mi; pl:ots de hee,r •burgem_éestel' 
,~:V.ansina~ aan , d,ie me ewen uit de 1ho,o~è'e Re 
kf,:;;k J'l)a:nghad.R we,i;~sqhuw ttul11) ,en· t.e~~ de, 
agent <rei! (la,t hij buiiten even liet 11evk,eer 
moest regelen voor he.m, want h.iij moest' .naan 
MecheI~n en ander,s gel.'aakte hij niet door 
de file. De agent werd een zielig onderda~ 
nig per,soontje dat boog als een knipm~s. 
Naal"'mij wèr-d niet meer gekeken, Ik m~~st 
zeLf irii.in ,weg maar V,!ÎJnden, 'llo,en ik b11ken 
l<1114m s,t!a'ii:~ Vanu,i;na w!g illn z~j1n ti!i;lli'tecl'es .~ 
(een a•libeidersauto van ï!e ki;:i:steli,j•k,e ar 
lleider-sbeweging?) en st'0nd de a11ent r,ond 
borst~g en armenzwaaiend de auto's in beide 
richtingen tegen te houden, met als x:esul 
taat: de burgemeester, die door het rcode 
l ~~ht riá d t, en een .o,p&topp ing aan beide 
H.lden. '.ff'~t was !lulisu een scilne utt e.en iiitm 
van• lmui)s d'e FU1'.IHI. lik •heb 'even mijn sel\ou 
de.111! op;gehaa,ld, want! de CVP mentalitei't ye,r 
wonder~ mij in' t r.eheel niet meei;. Ik heb 
zelf mijn weg gezocht in het Leuvens stad- 

huia, mijn handtekening la 
d·aame.e wbt ik dat Lk all r 
een g&ede daad ~eaaan had. /unen 

Naam en adres bekend. 

waversebaan en 
ziistroten te gevaarlii:k 
In Reverlee-Centr-um, vooral rond de Waver 
s~baan,, broeit wat de l-11a.tste maanden. De 
onnronenden maken z.!Î:ic-h meer en meer onge 
r-ust oyei; d'e yeTJ~ê-rsveUi.gheid in hun o,m 
g.eving, o.a. 'n~11,r aa•n1'eid'ing van een aan 
taû, zeer zwat:,e verkeei;songevallen gedui:>en 
de - het laatste jaal.'. 

In apr-il kwam een ee-rste buurtveiigadering 
samen in lieso, dat "Zcell'- in lieverlee-Centrum 
gel,egen is. De beslu,it:en en wensen ;van de 
v.èlli~cl'e,r-ing we,r,d.en o,ir,e•i;g.ema-ak!t aan ,-aJla,e om 
wonenil:en en a•,i.fl h'et!: gem·eefltebesttuar. Oo~ de 
gemeenteraad'sled·en en de adv±es-raden wer 
d-en aang-ezet tot wat meer belangstelling. 
Langsheen de Wavevsebaan dreigden bok 8 
huizen ·onteigend te ~orden voor het verbre 
den van de baan. 0oor tei;en dit plan Tl]a,s 
saaJ bezwaarschrif,ten in te dienen.,, hebben 
ond·e,ltitu"s,sen lieed,s 1/. ,van d.e 8 ei,~en_aa,r:s, ,.,,e 
keirheid gekregen o;,e.11 het be:houg van hun 
huis. 
Toen eenmaal vaststond dat uiet ieî1'ereen 
entoesiast kwam aandraven met voorstellen 
voor oplossingen, is er een lange lirief 
naar het Kollege van Burgemeester en Sche 
penen gesc,hreven ll\,~t een he•leboel :konktsete 
110,oJ?·stellen, di!e, me:c re'lll'tief wt?din)ig geld 
en ö,:i.nnen een korte period'e real!ii;eetbaar, 
zijn. Enkele weken later kwam er eep. ant 
woord : het stadhuis staat achter bijna al- 
1,e voorstellen, maar toch verdwijnt een deel 
(zeker niet de Oftbel-angrijkste) in de prul 
lenmand, een and el' deel wor,dt '1onder;zoeht". 
Op 25' septemb,er velligadex:den· de bewoners van 
Rèver1ei:,-Cenfrum eeri1' ttwe:ed'e maal. Rond l're:t 
antiwoord van het ,;tad•huis had men h'eel wat 
opmer!i:ingen : voora'l de v,;aag na& v.erkeers 
li.chten op het kl'Ui,spunt Minckeiersst,raat - 
Waversebaan - Vande.nbemptlaan werG l\er 
haald, verder werd gesproken oveT h~t ver 
smalle11 van de kru.ispunten bv. door !\et v.e,: 
b,11e1l,en va11 de stoe,pén. 0.ok over het! pa'I'ke 
-ren v<!'.n zo1>e!l. fiets:e:n all,s autoos wêrd hee-1 
wat opgemerkt. Besloten werd om het maksi 
mum te Vt:agen aan her stadsbestuu~ : dit 
zou moeten ondersteund worden dooi: handteke 
ning!alh van omwonenden, ouders met kinderen 
in d,e 3 scholen, leerkrachten. 
Ma;,i; wa't. gebeut't 1 Héso wordt ui•t'genod igd 
og de wert~svoep "1,1,e'r;kee,11 van d:e st_ad,", 
11-lrel" wordt gevraä'gd KOl\~rete: voors1ie1len o-p 
tafel te legr.en ... S't~a•t pet straa·t wordt 
g,ea-~~kussieerd over mogelijkhed~n - en onmo 
gelijkheden. Ook wordt gemeld dat lret Van 
Arenbei:gplein voor n.ec station van fleverlee 
we~i'om zal ne1;if).g.erieht worden en dat daar 
omt'l?,ent de voors•te1llen o,p het sl!adhui.s ver 
wae~ wot:den,. 
Voorlo-p,i,g wei:dei:i een aantal voorstè'llen en 
plann,etljes door Reso in de brievenbussen van 
H~v:el!~ee.-Centrum ged:ropd, Wanneei: de reak 
tie. hierop te b.epei:~t. is, wordt! uitgekeken 
n_aar andere middelen zoals huis-aan-huis be 
zoets.. 
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