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Gemeenteraadsverkiezingen
in Leuven
Eindelijk/even
rond de brouwerij
Willy Claes naar de Navo en Louis Tobback naar Leuven, het zou te
mooi zijn voor de SP.De verkiezingen van volgende zondag zullen
het moeten uitmaken. Als de huidige CVP-VLDkoalitie zou bre-
ken, dan bestaat de mogelijkheid dat de SP de grootste partij in
Leuven wordt. Maar als de koalitie niet te veel verliest, dan blijft ze
waarschijnlijk doorgaan. Destudenten mogen langs de kant staan
toekijken en kunnen enkel hopen op een betere en meer recht-
streekse samenwerking met het stadsbestuur. Het kan in elk geval
spannend worden. Aan u de keuze alvast niet.

I
: FRISSE IDEEEN VOOR HELDER BESTUREN

trekker is en op die manier een groter
aantal stemmen achter zijn naam
zou kunnen krijgen dan lijstduwer
Vansina.
Nadeel van De Vlies is dat juist dat

lijsttrekkerschap niet onbesproken is.
Met name schepen van Openbare
Werken Bart Massart, die ook kandi-
daat-burgemeester is,heeftbedenkin-
gen bij de ledenpoll die gehouden
werd om de lijsttrekker aan te duiden.
'Er zou sprake zijn van een grondige
manipulatie bij de stemming. Een
vorm van intern gebakkelei dus dat
misschien wel in de kaart kan spelen
van de SP.
Met hun twaalf zetels in de gemeen-

teraad zijn de socialisten momenteel
de tweede grootste partij in Leuven.
Met de verschijning van het hoofd
van-.{.oWs"Tobback op de Leuvense
verkiezingspanelen wordt gehoopt op
een serieuze winst "Als de meerder-
heid breekt, is de kans groot dat we de
grootste partij worden. Als we niet de
grootste partij worden, isde kans klein
dat de meerderheid breekt," aldus
Tobback in het brtn-magazine Ak-
tueel van vorige week. Vijftien zetels,
wordt gehoopt en misschien kan Tob-
back dan met de fiets naar het werk.

Veel is er in Leuven de laatste decen-
nia niet veranderd, alvast op bestuur-
lijk nivo niet. Achttien jaar lang de-
zelfde koalitie en achttien jaar lang
dezelfde burgemeester. Op negen ok-
tober kan daar iets aan veranderen,
maar heel zeker isdat ook niet. Indien
de huidige meerderheid, die momen-
teel 25 van de 43 zetels in haar bezit
heeft, zich handhaaft, en dat kan ze
doen als ze niet meer dan één zetel
verliest, dan lijkt lijsttrekker van de
CVP Carl De Vlies heel dicht bij de
burgemeestersstoel te staan. Of zo
leek het toch tot voor kort

Termunckveld ook geschikt voor
spitstechnologische geriatrie?
'Wetenschapsparkstraalt rust uit"
Het dossier over het wetenschapspark dat de KU Leuven op het
Termunckveld in Heverlee wil inplanten is meer dan omstreden -.
De KU Leuven en haar steeds gewlllige partner de stad Leuven
lijken vooralsnog aan het langste eind te trekken. Zonet startte

rs de-procedure voor de noodzakelIJke wijziging van het
gewestplan. Een aantal organisaties voeren heftig aktie om deze
vooralsnog groene zone te vrijwaren, maar botsen op een onwrik-
baarschepenkollege dat de hete adem van de universiteit in de nek
voelt. Zondag protesteerden buurtbewoners nogmaals tegen deze
plannen.

echter weinig hoop voor een verijde-
ling van de plannen. Protest kan door
iedereen aangetekend worden maar
die weeqt bij dergelijke procedures in
de praktijk meestal niet op tegen de
wensen van bijvoorbeeld de KU Leu-
ven. Bovendien heeft ook het Leuven-
se schepenkollege zijn ongenaak-
baarheid in dit dossier meer dan eens
laten blijken.
Dat de KU Leuven zo gebrand is op

zijn wetenschapspark is vooral inge-
geven door konkurrentie. Bij de in-
planting van de zusteruniversiteit in
Louvain-la-Neuve is een zeer grote
oppervlakte vrijgehouden voor bedrij-
ven die zich graag in de buurt van de
universiteit vestigen met het oog op
een verregaande wederzijdse samen-
werking, vooral op hetvlakvan know-
how. Een aantal giganten, zoals de •.
onderzoekscentra van Shell, heeft de
Leuvense universiteit - omdat ze
niets kon aanbieden - al aan haar
neus zien voorbijgaan. Een weten-
schapspark komt dus niet alleen het
prestige van de universiteit ten goede.
Ruimte betekent in dit geval ook een
kapitaalstroom. Professor Van der
Eecken, gewezen dekaan van de eko-
nomiefakulteit en nu koördinator van
het wetenschapspark, schat dat een
volgebouwd Termunckveld twee mil-
jard per jaar zal opbrengen.

Gebakkelei
Want in een interview met de eerste

Veto van dit akademiejaar heeft uit-

,aard dat bil mits het behalen
van de nodige voorkeurstemmen toch
nog ambities heeft om een nieuw
mandaat aan te gaan. Voordien had
hij altijd beweerd zijn plaats over te
laten aan een nieuwe (en jongere)
kandidaat. Groot voordeel van De
Vlies is natuurlijk het feit dat hij lijst-

Drie jaar geleden drong de KU Leu-
ven er al bij de stad op aan een ge-
westplanwijziging aan te vragen voor
het Termunckveld. Dat staat immers
ingeschreven en wordt ook gebruikt
als landbouwgrond. In de daarop
door de overheid uitgebrachte lijst
van gebieden die in Leuven voor een
herziening van het gewestplan in
aanmerking kwamen, kwam het Ter-
munckveld echter niet voor. Logisch,
het gebied is een ekologisch waarde-
vollandbouwgebied, ligt dicht bij een
waterwinningsgebied en vormt voor-
al een groene buffer rond de stad. Het
behoud en verder uitbouwen van die
groene buffers die moeten verhinde-
ren dat Vlaanderen één verstedelijkt
kluwen wordt, is ook één van de be-
leidslijnen uit het Struktuurplan
Vlaanderen. DeVlaamseminister van
Ruimtelijke Ordening Theo Kelchter-
mans stelde dit Struktuurplan iets na
het begin van zijn ambtstermijn op
als blauwdruk voor zijn beleid. Dat
het Termunckveld landbouwgebied
zou blijven en niet in aanmerking
kwam voor een gewestplanwijziging,
was in dit opzicht dus niet meer dan
evident.

veld alsnog in aanmerking kwam
voor een herziening van het gewest-
plan. Nochtans zijn er geen belang-
rijke veranderingen van welke aard
dan ook geweest die deze heropvis-
beweging verantwoorden. Naar het
waarom ervan heeft men dan ook het
raden. Temeer omdat mensen van de
administratie ons bevestigden dat ook
zij het graag anders hadden gezien,
dat wil zeggen in overeenkomst met
de ministeriële beleidslijnen van het
Struktuurplan Vlaanderen. Van ad-
ministratie naar politieke beleidsvor-
ming loopt echter een lange weg en
ook de universiteit kent ongetwijfeld
een aantal paden naar de CVP-minis-
ter.
Met een aankondiging in verschil-

lende kranten vorige zaterdag ging
het openbaar onderzoek dat door de
wet vastgelegd is voor elke gewest-
planwijziging van start. Burgemees-
ter Vansina wees er tijdens een pers-
konferentie over dit dossier op dat zo-
lang dit onderzoek niet heeft plaats
gehad, er nog veel mogelijk is. Offià-
eelligt tot nu toe inderdaad enkel vast
dat het Termunckveld de voorkeur
van de universiteit en de stad Leuven
wegdraagt. Lakoniek wees Vansina
erop dat hij ook nog zesvan zulke dos-
siers had over verschillende vesti-
gingsplaatsen voor de nu in aanbouw
zijnde evenementenhal in Haasrode
en dat dus nog niets definitief geregeld
is. In werkelijkheid biedt de procedure

Meerderheid
Vraag is natuurlijk voor welke koa-

litiepartner in dat geval kan gekozen
worden. Tobback belooft een krachtig
beleid en heeft daarvoor een ruime
meerderheid nodig, en dan nog liefst
met niet meer dan één koalitie-
partner. Logische optie is in de eerste
plaats de CVP.Maar ook een paarse
koalitie sluit de huidige minister van
Binnenlandse Zaken niet uit. Dit in
het geval dat de VLDeen zetelwinst
zou kunnen boeken. De liberalen zijn
momenteel met zeven zetels het kleine
broertje in de koalitie en hebben vol-
gens Tobback niet echt hun stempel
op het beleid kunnen drukken.
Het huwelijk tussen de CVP en de

VLD zal hoogstwaarschijnlijk stand
houden als de meerderheid behouden
blijft; er blijkt namelijk al een monde-
linge afspraak te bestaan. Agalev is
alvast niet bereid bij te springen in
geval van nood. De groenen, die ho-
pen op een vijfdezetel in de gemeente-
raad, willen een grondige verande-
ring in het beleid en zien dat niet rea-
liseerbaar met de huidige meerder-
heidspartijen. Enige optie is dan nog
de Volksunie, die echter sterk ver-
zwakt lijkt, slechts twee zetels heeft, en
ook de nodige voorwaarden zal stellen
indien er op hen een beroep zal wor-
den gedaan.

Verkiezingen" 4, 5, 8
Volgens een ingewikkelde bereke-
ning bestaan de gemeenteraads-
verkiezingen niet. Het komt er op
neer dat de kommissies in kwestie
eveneens de taken vervullen waar-
mee zij ten behoeve van de door de
gemeenschap ingevoerde demokra-
tische agglomeratie nooit meer dan
de helft belast zijn zodat de intrede-
werking van de plaatsoverschrij-
ding nooit plaats kan hebben ge-
vat. Met andere woorden, u mag
niet meer gaan stemmen.

MauMau 3
Umoet gaan.

Maanlanding . 3
Daar moet nog gegaan worden
want er is bedrog in het spel ge-
weest. U krijgt een startpremie van
honderdduizend frank. Maar geen
paniek, u kunt altijd opeen zondag
gaan. Die honderdduizend frank is
niet niks. De Kerkzou er natuurlijk
mee gebaat zijn. Ze hebben trou-
wens ook nooit in de maanlanding
geloofd. Eenkans maken zedus wel.

Konkurrentie
Het grote twistpunt in het dossier is

niet zozeer de komst van een weten-
schapspark als wel de keuze van de
vestigingsplaats. Als een van de laat-
ste groene buffers rond de stad is het
Termunckveld een ekologisch waar-
devol terrein, nog afgezien van de
nabijheid van het waterwinnings-
gebied. De stadsekonomist zei tijdens
de perskonferentie dat dit argument
niet opgaat aangezien het terrein wet-
telijk ingeschreven staat als land-
bouwgebied, wat geen ekologische
verantwoordelijkheid met zich mee

vervolg op pag. 3

Verijdeling
Op 1 juni 1994 keurde de Vlaamse

Regering echter een inhaalbeweging
goed. Beslistwerd dat het Termunck-

Rommel

GROEPr
En dan is er natuurlijk nog de in-

houdelijke kant. Hoe was het beleid,
hoe is het beleid en hoe wordt het be-
leid? Een en ander moest duidelijk
worden op een verkiezingsdebat dat
vorige week georganiseerd werd door
Radio Sinjaal.

INGENIEURS MET VISIE
INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Blauwput . Vuurkruisenlaan 4 . 3000 Leuven- Telefoon 016 230850· Telefax 016 228343vervolg op pag. 4



Inauguration of cross-cultural centre
Pangaea UftsOff
On Tuesday Pangaea will officially open her doors. Together with
Portulaca, Pangaea adopts the reception and integration of for-
eign students trom the late IsoI. While Portulaca works under the
umbrella ofthe student movement toko on problems in the educa-
tional field, Pangaea - university-run, in contrast with the
former student-run Isolbar - will concentrate on the socio-cultu-
ral integration of foreign students.

In the entrance hall of Ponqoeo,
newspapers in different languages are
available to the foreign students. Fur-
thermere. they can make cheap long-
distance telephone cclls, and can
watch TV-programmes from their
own country. Ponqcec makes use of a
dish antenna with a diameter ofthree
metres, with which more than thirty
international TV-stations can be re-
ceived.

itself a 'cross-cultural contact centre'.
It is situated at Isolbar's old premtses,
but has been completely redecorated.
Tuesday night celebrates the centre's
offidal opening.

The reception starts at 5 pm with,
what else?, a speech from the chair-
man of student affairs, professor Mas-
schelein. The person responsibie for
Pangaea, Min Dewachter, guaran-
tees that he will talk for no more than
five minutes. The Gipsy Trio will add
musical groce to the reception, which
will last until 7 pm. The invitation
tells us that this authentic gipsy or-
chestra brings "attractive, sensual"
music, "that has a magical influence
on the soul". It also states that "vori-
ous instrurnents are played by the
rnusicians", a feat which can hardly
be cal led amazing. We are curious!

Receptioo
Without a doubt, the bar is also an

important aid in theintegrotionoffor-
eign students into the Flemish student
population. However, it might be bet-
ter not to use the word 'bar' at the
KV Leuven!That's why Pangaea calls

Later in the evening there are two I "I L E Z ER' S
free concerts which nicely illustrate
the cross-cultural character of Pan-
gaea. At 9.30 pm Trio Sangit starts, B R I E VEN I I
under the leadership of Pandit Ashok
Pathak. ForloversofIndian music this
is a must. Ashok Pathak is an interna-
tionallyrenowned and honoured sitar
player. He will be accompanied by
Daniel Shell on the stick (a string in-
strument), and Pierre Narcisse on the
tabla (a percussion instrument).

Cheoful
At 11.30 pm we'll hear something

completely different. The band
Mezcal will play some lively Mexican
ethno-jazz. Jazz, indeed, but based on
typical Aztec musie. The connection
they make between Aztecand western
music is illustrated by the choice of
instruments. Besidessaxophones and
electric guitars we'U hear conga's
(South American Drums) and Ameri-
can Indian flutes. This is something
really different from the Indian music
that we are used to hearing on the
street corners.

Then the inaugurotion of Pangaea
will be over, but those who have really
caught the feeling ofworld music are
welcome the next day. On Wednes-
day at 1 pm Pengeen receives the
Culture Council with the so-called
'One hour Culture'. One hourCulture
will bring the Moroccan band
Weshm. Weshm does not make popu-
lar western-rnoroccan music, neither

(foto Mashuqur Rahaman)

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brievendie langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prindpe ingekort. Oe redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

does it make traditional Moroccan
musie. They make experimental mu-
sic with traditional Moroccan instru-
ments.Don'texpectanycheerfuldan-
ce music, that's not even their inten-
tion. It should be rather interestinq
though.
It is difficult, though, to offer an

opinion about something that isyet to
be experienced. Atthe time ofpublica-
tion, the hall ofpangaea isn't finished
and the work isonly beginning, so the

organisation still has to prove itself.
However, if everything works out as
expected, and Pangaea remains on
the road it has chosen, Leuven will
haye a new multi-cultural centre
which might bring happiness to more
than just the foreign students.

Karel De Weerdt
pangaea (Vesaliusstraat 34) is located
on the Social Sciences campus, close to
Alma 2.

buitenlandse studenten vertegen-
woordigd en worden zowel sociale
als onderwijsproblematieken be-
handeld.

Het onderwerp van de OAV ligt
dus ruimer dan dat van de AV's.
Omdat elk van de raden belang
heeft bij wat er in de studenten-
speech komt, worden er traditioneel
enkele OAV'sover de speech bijeen-
geroepen. Op een eerste vergade-
ring worden de tema's van de
speech besproken. Daar stelt men
ook een beperkt komitee samen dat
een koherente speech moet klaar-
stomen. Vervolgens wordt er een
tweede vergadering belegd waarop
de tekst wordt voorgesteld. Door de
aanwezigen wordt daar dan over de
inhoudelijke en stilistische ospek-
ten van de speech gediskussieerd en
wordt er nog aan de tekst gesleu-
teld. Eens de definitievé tekst is
goedgekeurd, gaat men dan over
tot de aanstelling van de spreker.
De kandidaten dienen een stuk van
de speech te deklameren. Als er
meer kandidaten zijn - wat
meestal het geval is - vindt er een
verkiezing plaats. Oe openings-
speech was dus niet het werk van
één spreker maar van vertegen-
woordigers van alle kringen. (pvr)

Studentenspeech
De studentenspeech bij de opening
van het akademiejaar werd in de
nationale pers gunstig onthaald.
Tot onze verbazing kwam het in een
aantal krantenartikels ten onrechte
over alsof de voorlezer - die dat
overigens uitstekend deed - zijn
persoonlijke mening vertolkte. Om
dit misverstand de wereld uit te hel-
pen, geven we even een korte uitleg
over hoe zo'n studentenspeech tot
stand komt

Jaarlijks wordt er ongeveer twee à
drie weken voor de opening van het
akademiejaar een open algemene
vergadering (OAV) bijeengeroepen.
EenOAVis een uitzonderlijke verga-
dering waarop de kringvertegen-
woordigers van de verschillende Lo-
koraden uitgenodigd zijn en waar-
van het onderwerp het specifieke
domein van die afzonderlijke roden
overstijgt. Meestal tweewekelijks
houden alle roden ook algemene
vergaderingen (AV's) waarop de ei-
gen problematieken worden behan-
aeld~ Bij Kringraad gaat het om
onderwijsmateries, Sociale Raad be-
handelt de sociale sektor aan deze
universiteit, Kultuurraad heeft het
over kultuur en waar Sportraad zich
mee bezighoudt, kan u zelf wel ra-
den. In Portuiaca, ten slotte, zijn de

voor UW' thesissenen onder didaktisch materiaal
• gebruik \ un PC met primer incluvicf deskundige Ix:gclciding

• copicrcn

• fu vcn
• inbinden
• scannings (= \ crwcrking \ an U\\ foros en rekeningen)

• k lcu ren pri ntx

• inforrnatica-cur sus-.cn
• shop met diskettes. informaticabocken

roept prutswerk
een krachtig halt toe.
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Een portie Mau Mau voor honderd frank
Italiaanse ratatouille bij Kultuurraad
Kultuurraad organiseert dit jaar een zestal lOO-frank-dagen. Dit
zijn uiteenlopende aktiviteiten die een leemte in het Leuvense
kultuuraanbod willen opvullen. Woensdag gaat de eerste door en
kan u de Italiaanse folkrockgroep Mau Mau voor de demokra-
tische prijs van honderd frank bewonderen in het Stuc. Veto had
een kort gesprek met zanger Luca Morlno.

Morino: «Ik hou erg veel van Ita-
liaanse muziek maar onze muziek is
ook erg beïnvloed door andere gen-
res. Ik luister bijvoorbeeld veel naar
Argentijnse tango, rap, Oosterse mu-
ziek zoals Nusrat Fateh Ali Kahn, en-
zovoort. Dat klinkt ook door in wat we
maken.»

KoeNu zijn er beginnende groepen die
met ons worden vergeleken. Ik denk
dat dat de normale gang van zaken is.
Als je niet bekend bent, vergelijken ze
je met andere groepen. We voelen ons
minder verwant met Les Negresses
Vertes, eerder met Mano Negra. We
spelen wel op dezelfde instrumenten
als Les Negresses Vertes m~r ik denk
dat onze muziek toch erg verschillend
is. Zij zijn veeleer een typisch Franse
groep. De vergelijking met Mano Ne-
gra is - ondanks het feit dat zij een
elektrische groep zijn - beter omdat
ik denk dat we dezelfde mentaliteit in
de groep hebben. Toen ikMano Neg ra
voor het eerst aan het werk zag in Pa-
rijs, was ik ongelooflijk onder de in-
druk. ..

In 1990 besloten Morino en akkorde-
onist Fabio Barovero professioneel
muziek te gaan maken. Ze waren toen
al aktiefin de vrij suksesvolle formatie
Loschi Dezi. "We wilden akoestische
muziek maken die ook op kleinere
plaatsen kon gespeeld worden, zon-
der mikrofoons en versterkers." Twee
jaar later bracht de groep hun eerste
cd 'Sauta Rabe!' uit, die bescheiden
hits als 'Mostafaj' en 'El Mat' ople-
verde. Mau Mau werd al gauw popu-
lairder dan Loschi Dezi en ze besloten
enkel nog metMau Mau door te gaan.
Sinds kort hebben ze de nieuwe cd
'Boss Paradis' uit, die ze in het Stuc
komen voorstellen.
Veto: In hoeverre is jullie muziek origi-
neel te noemen? Jullie doen nogal den-
ken aan groepen als LesNegresses Vertes
en Mono Negra.
Luca Morino: «In Italië vergeleken ze
ons met die oroeoen na onze eerste cd.

Veto: Waar verwijst de naam Mau Mau
naar?
Morino: -Mau Mau is de naam die de
mensen in onze streek geven aan
migranten uit het zuiden ...

Veto: Er is ook een Aliikaanse stam die
de Mau Mau heten.
Morino: «Nee, het was een vrijheids-
organisatie die vocht tegen de Engel-
sen. Enkele maanden geleden ont-
moette ik een echte Mau Mau. Ik zei
hem dat ik wist dat de Mau Mau een
terroristische groep uit Kenia waren
maar hij korrigeerde mij. Zij waren
volgens hem veeleer een bevrijdings-
groep die zich afzette tegen de kolonis-
ten. En in feite had hij gelijk ...

Veto: Je zegt dat Les Negresses Vertes Veto: De verkiezingen staan hiervoor de
een Franse groep is. Kon je horen dat deur. De verkiezingen in Italië hebben
'Mau Mau een Italiaanse groep is? diepe sporen nagelaten. In jullie teksten

Honderdduizend frank aan acht kilometer per sekonde
De belangrijkste taak van de univer- bevestigd door onder andere de ency- deel, hij zou er heel graag van over-
siteit is het fundamenteel onder- klopedie van de ruimtevaart. De tuiqd worden dat de hele maan-
zoek. De wereld met een kritische tweede stelling van Peeters zit ook 10- landing wel echt gebeurd iSr~odanig
blik bekijken en kenklusles trachten gisch ineen, maar komt in voornoem- dat hij eindelijk weer eens rust kan
te trekken waaraan de mensheid de encyklopedie niet voor. Peeters zegt vinden. En daar heeft hij veel voor
zich kan optrekken, om het wat datnietseensnelheidvaneenkilome- over. Mark Peeters looft een belo-
overdreven te stellen. Maar wat als ter per sekonde kan overschrijden. ning van honderdduizend frank uit
deze konklusies, die in tussentijd ge- Want, nog altijd volgens Peeters, de aan de persoon die hem weten-
meengoed zijn geworden, in vraag rnaksimale energie die eruitdebrand- schappelijk kan bewijzen dat het
worden gesteld? stof kan vrijkomen is gelijk aan twee mogelijk is om een snelheid van acht
Reeds enkele weken wordt onze miljoen Joule per kg. Volgens de wet kilometer per sekonde te bereiken.

redaktie op regelmatige tijdstippen van behoud van energie, E=lf.zmv2, Plus ook tienduizend frank voor de
gekontakteerd door Mark Peeters. 2.000.000J/kg=lhxlkgxVZ, isv dus ge- persoon die iemand anders kan
Aan de hand van cijfermateriaal lijk aan twee kilometer per sekonde. voordragen die hem dat kan bewij-
stelt hij onder andere dat de maan- Dat isweliswaar meer dan een kilome- zen. Let wel: Veto neemt geen enkele
landing onmogelijk kan hebben ter per sekonde, maar als je daar het verantwoordelijkheid op zich in za-
plaatsgevonden. En aangezien onze gewicht van de raket, de luchtweer- ke deze belofte. Als u denkt het te
redaktie vrij dun bezaaid is met bur- stand en nog zo van die faktoren bij kunnen, geef ons dan uw telefoon-
gerlijk ingenieurs en aanverwanten, betrekt, zal je zeker niet boven een ki- nummer. Wij geven dat door aan
. hopen wij op reakties van buitenuit lometer km per sekonde komen. In elk Mark Peeters en u vecht het zelf
die aan deze toch wel verwarrende geval bereik ie nooit de nodige acht maar verder uit. Het nummer of
situatie een einde kunnen maken. kilometer per sekonde. Er is ook nog de adres van Peeters wil hij zelf niet zeg-
Eventjes een beetje technische wet van behoud van impuls, die gen omdat hij ervan overtuigd is dat

klap: de eerste stelling van Peeters is maakt dat een golfbal nooit sneller de geheime dienst hem op het spoor
dat een raket een snelheid van acht kan gaan dan de golfstick waarvan is. Die zitten namelijk ook in het
kilometer per sekonde nodig heeft hij een tik kreeg. Net zoals een raket komplot en willen hem het zwijgen
om aan de zwaartekracht te ont- nooit een grotere snelheid kan krijgen opleggen.
snappen en in een baan rond de dan die, die de brandstof hem geeft. Waarschuwing: de maanlanding
aarde te blijven. Als de snelheid la- Lap, en nu? Uiteraard is deze stel- aantonen is één ding, hem overtui-
ger is, verliest het ding onvermijde- ling onzin, maar wij kunnen de fout gen dat u gelijk heeft, is iets anders.
lijk hoogte en stort neer. Deze stel- niet vinden. Peeters zegt dat hij niet
ling zitlogisch in elkaar en wordt ons absoluut gelijk wil krijgen. Integen- (kdw/cd)
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LucaMorino
verwijzen jullie vaak naar die politieke
toestond. In hoeverre heeft het zin dat
een groep een politieke boodschap over-
draagt?
Morino: «Wij hebben niet echt een
boodschap. Wij zingen gewoon over
dingen die gebeuren in Italië, maar
ook daarbuiten. We hebben het bij-
voorbeeld over de problemen van de
Italiaanse maatschappij onder Ber-
lusconi.»

Veto: Jullie zijnzelfstudentgeweest. Hoe
is het gesteld met de Italiaanse universi-
teiten?
Morino: "Bij ons varen de universitei-
ten in slechte wateren. De nieuwe
rechtse regering verkondigt dat er ver-
anderingen zijn maar het enige dat er
. gebeurt, is dat de leraars meer karrière
maken en van de ene naar de andere
plaats verhuizen. Het probleem van
het Italiaanse onderwijs ligt in de
struktuur en daar verandert niks aan.
Intussen verhogen ze de belastingen
op studenten. De problemen worden
dus erger ...

Veto:-Mau Mau is een multikulturele
groep. Hoe vul je dat in?
Morino: «Wij hadden dat niet ge-
pland maar het gebeurde gewoon. Als
ik daar nu op terugkijk, is het vrij nor-
maal dat het zo verlopen is. We heb-
ben nu met Nsonghi een zwarte muzi-
kant die djembe speelt. We waren op
zoek naar iemand die dat perkussiein-
strument speelde. Hij was de enige die
we vonden. Het was totaal niet ge-

(foto Philip De Keyser)
plond.»

Veto: Wat vinden jullie van groepen of
zelfs van politieke partijen die dat wel
doen?
Morino: «Ik denk dat hypokrisie één
van de grootste kwalen van deze
maatschappij is. Iedereen kijkt in een
bepaalde richting en handelt in de te-
genovergestelde richting. Dat is iets
wat ik haat. ..

Veto: De groep wordt alsmaar groter.
Hoe slaag je erin je oorspronkelijke prin-
cipes trouw te blijven?
Morino: "Dat is geen probleem. Vfe
zijn niet zo groot dat wij onszelf moe-
ten tegenspreken. We brachten onze
cd wel uit bij Erni, een grote platen-
maatschappij maar wij hangen nog
steeds af van een ander klein Itali-
aans onafhankelijk platenlabel. We
kunnen daardoor nog altijd doen wat,
we willen ...
Veto: Is jullie muziek veranderd na de
eerste cd?
Morino: «Ja, beslist. We zijn ruimer
geworden. Het geluid is ook minder
direkt. Daardoor is het moeilijker om
in de muziek te komen vanaf de eerste
beluistering. Het geluid ligtooknietzo
strak meer vast zodat de geluids-
technikus meer mogelijkheden heeft.
Maar dat merk je woensdag wel. ..

Peter Van Rompaey
Mau Mau speelt ten dans op woensdag 5
oktober om 22.30 u in het Stuc. Kaarten
kosten JOOfrank I'OOr studenten en 250
voor niet-studenten.

Dat het per se Termunck moet zijn
voor de KU Leuven heeft echter voor-
al als reden dat de bedrijven zich pas
in een wetenschapspark ~Ilen vesti-
gen wanneer de omgeving 'klasse'.,
heeft. Dat wil zeggen, geen industrie,
wel veel groen. Grote open ruimtes
moeten dus bij voorkeur opgeofferd
worden. "Een wetenschapspark
straalt rust uit", stelt de KU Leuven in
een folder. Dat zal dan niet de rust zijn
die verwekt wordt door eekhoorntjes
en het ruisen van het ranke riet. Met
de keuze voor het Termunckveld als
vestigingsplaats voor zijn weten-
schapspark bevestigt de universiteit
dan ook tegelijk dat dit gebied inder-
daad ekologisch waardevol genoeg is.
Zon iet wil geen bedrijf er zich vestigen.
Bij de opening van het akademie-

jaar vorige week wees rektor Dille-
mans erop dat de KU Leuven deson-
danks aan een ekologisch verant-
woord beleid doet. Immers, in ruil voor
het Termunckveld belooft de universi-
teit dat ze een groot deel van de Dijle-
vallei de eerstvolgende jaren niet zal
bebouwen. Dus, Termunck gaat er-
aan maar dat is geen reden tot paniek
wan t er is ergens nog iets waar we wel
afblijven. Eergisteren betoogden de
buurtbewoners nog eens een keer, met
de steun van onder meer de Boeren-
bond. Dit terwijl zuilgenoten Cera en
ABB, eigenaars van de terreinen, ver-
klaard hebben de grond te willen ver-
kopen. Het dossier lijkt een zaak te zijn
geworden waar beleid en burger lijn-
recht tegenover elkaar staan. Het
mag dan ook niet verwonderen dat de
meeste partijen het onderwerp geen
prominente plaats geven in hun par-
tijprogramma's voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen en het ge-
touwtrek zich vooral achter de scher-
men heeft afgespeeld.

Ieroen Overstijns
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Termunck
vervolg van pag. 1
zou dragen. Evengoed zou daar echter
uit kunnen gekonkludeerd worden
dat niet diegenen die op de ekolo-
gische waarde van het terrein wijzen
maar de wetgeving hier fout is. Op de
vraag of het Struktuurplan Vlaande-
ren niet iets is om mee rekening te
houden bij de uitbouw van een ge-
meentelijk beleid op gebied van
ruimtelijke ordening, reageerde de
stadsekonomist met de opmerking
dat ook dat pas binnen afzienbare tijd
kracht van wet zal krijgen.
Bij dat alles komt nog dat een ont-

sluiting van het wetenschapspark
voor de nodige verkeersproblemen
kan zorgen. Het Termunckveld mag
dan wel dicht bij onder andere auto-
snelwegen naar Brussel en vooral Za-
ventem liggen, deze wegen zijn nu al
meer dan oververzadigd en zorgen
dagelijks voor enorme files. Mogelijk-
heden van openbaar vervoer zijn bij-
na onbestaande.

Rust
Nochtans zijn en waren er enkele

inplantingsalternatieven mogelijk.
Zo is er ondermeer de buurt van de
Vaartkom, die dringend aan rekon-
versie toe is. De gemeente wijst erop
dat ze de Vaartkom reserveert voor
KMO's. Plannen hiervoor bevinden
zich echter nog in een embryonaal
stadium. Het ministerie van ruimte-
lijke ordening denkt hiervoor in een
termijn van tien jaar. Een andere mo-
gelijkheid in overeenstemming met
het Struktuurplan Vlaanderen was de
omgeving rond de Philipsgebouwen.
Die kans heeft de stad echter laten lig-
gen. Het gebied is immers net ver-
kocht.



Geen maagd zonder De Vlies
earl legt het uit
De strijd om het Leuvense burgemeesterschap bereikt zijn beslis-
send stadium. Een van de tenoren is de CVP-lijsttrekker Carl De
Vlies. Zes jaar geleden voor het eerst verkozen tot gemeente-
raadslid, werd hij direkt gebombardeerd tot schepen. Nu hoopt hij
binnenkort de burgemeesterssjerp te kunnen omgorden. Zo ge-
makkelijk zal dat niet lukken. Zowel buiten als binnen de partij
liggen er anderen op de loer (zie elders indeze Veto).

Veto: Mocht u de burgemeesterssjerp
niet weten binnen te halen, overweegt u
dan een overstap naar de nationale of
Vlaamse politiek?
DeVlies: "Zoals u weet, is huidig bur-
gemeester Vansina nu 68 jaar en
daarom verkoos hij niet langer te op-
teren voor de positie van lijsttrekker.
Velen binnen de partij hebben mij
dan gevraagd, en gezien mijn oplei-
ding en ervaring, denk ik de klus wel te
kunnen klaren. Wat een eventuele
overstap betreft, daar heb ik nog niet
echt over nagedacht Ik ben eerste
opvolger voor de kamer, maar ik ben
ten zeerste tevreden over het engage-
ment dat ik hier in de stad heb opge-
merkt en zal mij, indien nodig, volle-
dig inzetten, omdat ik denk dat er nog
veel kan gedaan worden»

Veto: Hoe ziet udie verdere planning zit-
ten, vooral naar de studentenwereld toe?
De Vlies: «In de eerste plaats voeren
wij natuurlijk een beleid naar de inwo-
ners toe, maar daarnaast zijn studen-
ten ook van wezenlijk belang. Ik meen
echter te mogen veronderstellen dat
daar vooral plantrekkers tussen zit-
ten, die niet veel verwachten van het
openbaar bestuur. Zo was dat toch in
mijn tijd. Voor mijn part mogen de
kontakten beter gestruktureerd verlo-
pen, maar de studenten mogen niet
vergeten dat ze ten alle tijde zullen
moeten samenwonen met de inwo-
ners van Leuven. Meestal verloopt dat
probleemloos, maar soms stelt dat
toch enige rnoeilijkheden.»

Onbespreekbaar
,; Veel studenten hebben de indruk

dat er de voorbije koalitie zo goed als
niets voor hen is gebeurd: de stu-
dentenbetoging van vorig jaar voor meer
inspraak is tenslotte niet zomaar uit de
lucht komen vallen.
DeVlies: "Voorlopig is er nog niet al te
veel gebeurd, moet ik toegeven. Wel
heeft de burgemeester een onderhen-
delingskomitee opgericht, waar ik als
vrijwilliger voor heb ingeschreven. Tot
nu toe heb ik nog geen uitnodiging
ontvangen, maar die komt er vast
wel. We wachten voorlopig nog op
konkrete voorstellen uit de studenten-
wereld, maar in feite zie ik geen on-
bespreekbare punten. Sinds een jaar
of twee is er nu een struktureel overleg
met de universiteit, wat ik persoonlijk
een goede zaak vind. Overleg met stu-
denten is een totaal nieuwe zaak,
waar we zullen op in moeten spelen,
omdat het wel duidelijk is wat de voor-

delen voor beide partijen kunnen
zijn.»
Veto: Op het vlak van huisvesting valt er
ook iets te zeggen. Leegstaande huizen,
niet gering in aantal, zouden toch moe-
ten kunnen dienen voor sociale huisves-
ting?
De Vlies: "Op dat vlak zijn al grote
inspanningen verricht en is er enorm
geïnvesteerd. De verhouding sociale
versus gewone huisvesting is in Leu-
ven zeer hoog en bovendien zijn de
wachtlijsten van onze sociale appar-
tementen ernstig Inqekrompen.»

Signifikant
Veto: Tóch zijn er nog altijd meer dan
vijfduizend mensen die onderofrond de
annoedegrens zweven.
De Vlies: «Daarvoor is een geïnte-
greerd beleid nodig. Het OCMW doet
wat het kan en ook Leuven Sociaal,
een overkoepelende organisatie van
private initiatieven houdt zich met
deze problematiek bezig. Men heeft
onder andere een tienpuntenpro-
gramma opgesteld, dat mensen
tracht weer zelfredzaam te maken.
Ook opvoeding, kultuur en onderwijs
zouden een grotere rol kunnen gaan
vervullen. Het tweede-kansonderwijs
is een ander konkreet gegeven, even-
als de resultaten die we geboekt heb-
ben met de sociale huisvesting. Ik
denk dat we het probleem van de
kansarmoedebestrijding toch serieus
aangepakt hebben.»

Veto: Er zou een stop ingevoerd worden
op het aantal asielzoekers dat..l.euven
zou opvangen. Wordt de overlast soms te
groot?
De Vlies: "We vragen gewoon dat het
spreidingsbesluit eindelijk eens in da-
den wordt omgezet. De lasten moeten
gewoon verdeeld worden. Al de ge-
meenten moeten hun plichten in deze
materie vervullen, zodat een tolerante
stad als Leuven niet met een signifi-
kant overschot blijft zitten."

Praktisch
Veto: De Leuvense rijkswacht schijnt er
zo zijn eigen metoden op na te houden
om dat overschot te beperken. Denken we
maar aan de bijzonder hardhandige raz-
zia van vorig jaar.
De Vlies: .Ik ken niet de precieze de-
tails van dit geval, maar men heeft
mij verteld dat die aktie kaderde in
een programma voor misdaadbestrij-

ding en dat het niet kon beschouwd
worden als een repressieve maatregel,
of als louter pesterij. Als we ooit ver-
moedens zouden hebben dat er bij de
bevoegde instanties sprake zou zijn
van enig misbruik, dan zullen we na-
tuurlijk optreden.»
«Leuven is een veilige stad, meen ik

te mogen stellen. Maar zoals steeds
kunnen er nog dingeQ.. verbeterd wor-
den. Zo ben ik onder andere voorstan-
der van een doorgedreven wijkwer-
king, zodat de politie weer dichter bij
de mensen komt en het kontakt tus-
sen de politiediensten en de bevolking
kan verbeteren. Ook de preventie kan
nog worden aangescherpt, maar ik
moet toegeven dat ik deze dossiersnoq
niet echt heb bestudeerd ...

Veto: Dan moet u dat maar doen. Tot
slot, toch geen plannen voor een ver-
plicht sluitingsuur voor bepaalde horeka-
afdelingen, zoals dat is doorgevoerd in
Mol?
De Vlies: «Ik kan u rustig zeggen dat
ik daar vierkant tegen ben. Dat wil
niet zeggen dat bepaalde zaken, waar
sprake is van een flagrant en herhaal-
delijk misbruik, eeuwig buiten schot
zullen blijven, maar om daarvoor een
algemene en bindende regel door te
voeren, dat zou de individuele vrijheid
aantasten en dat kan niet de bedoe-
ling zijn. Ik ben zelf nog student ge-
weest en weet dus maar al te goed dat
een dergelijke maatregel hier in Leu-
ven praktisch onhaalbaar is.»

We hadden de al te sympatieke lijst-
trekker van de CVP graag nog wat
andere vragen gesteld, onder andere
over de bedenkelijk lage subsidi!!ring
van het Stuc van stadswege, de in-
planting van het prestigieuze weten-
schapspark Termunck op initiatief
van de KU Leuven, het staaltje van
westerndemokratie dat wordt opge-
voerd door CVP en VLD bij het sluiten
van een mondeling voorakkoord tot
koalitievormlng in de volgende legis-
latuur en nog een heleboel andere
dingen, maar meneer De Vlies moest
dringend zijn verkiezingsstandje
gaan vervoegen op de Oude Markt,
zodat het er allemaal niet meer van
kwam.

Alaln Lacroix
Henk Dheedene

Pak eens uit
De Leuvense studentenparochie zit
vol met real cool party dudes en babes
(we're notworthy). Zij nodigt iedereen
uit op haar Uitpaknachtop woensdag
5 oktober. Die dag is er om 18.15 u
een eucharistieviering in de Begijn-
hofkerk. Een uur later gaat het rich-
ting Alma 2, om er samen te eten.
Nadien is er een voorstelling van de
Leuvense organisaties voor jonge
kristenen. De studentenparochie stelt
zich daar ook voor. Tenslotte is er nog
een spetterende fuif. Party on!

(foto Kristof Braeke/eire)

ordening. Er moet volgens Tobback
een fundamenteel plan komen dat
vastlegt wat men met de Leuvense
ruimtes wil doen over een periode van
dertig jaar. Agalev en de Volksunie
hebben het vooral over inbreiding en
een geïntegreerd huisvestingsbeleid.
Kritiek kwam er ook op het verkeers-
beleid, met name het ingevoerde lus-
senplan. Volgens de oppositiepartijen
rommelt het plan langs alle kan ten en
is het te beperkt (enkel het hart van de
stad) om effidënt te kunnen zijn. Bo-
vendien werd te weinig aandacht be-
steed aan voorlichting en inspraak. In
elk geval is het zo dat naar de mening
van de studenten nooit gevraagd is,
terwijl die groep nu juist een groot deel
van het Leuvense straatbeeld be-
paalt.

Sprong
Het valt overigens niet te verwonde-

ren dat de studentenproblematiek
praktisch niet voorkomt in de pro-
gramma's; er valt niet direkt iets mee
te verdienen. De enige partij die op het
debat ekspliciet de studenten aan-
haalde, was de Volksunie. De partij
vindt dat jongeren in het algemeen
meer in de besluitvorming moeten
betrokken worden en vindt dat er in

Vakature
Het Sensibiliserings- en Informa-
tiecentrum van de pas opgerichte
vzw Velo zoekt een vrijgestelde.
Een vrijgestelde is iemand die in-
houdelijk en praktisch werk ver-
richt, dit werk als een engage-
ment opvat, en er toch halftijds
voor betaald wordt
De vrijgestelde van het SIC

dient zich bezig te houden met
het opstarten, motiveren en on-
dersteunen van werkgroepen
rond diefstalpreventie, mobili-
teit, fietshappenings, enz, en
zoekt kontakt met andere verent-
gingen die bezig zijn met mob!- .
liteitsproblematiek. De vrijgestel-
de verzorgt bovendien de Velo-
katern in de MilieuKrant, doet
onderzoek naar psychologische
en finandële drempels voor het
verhuren van fietsen en hoe een
degelijk kringloopprojekt kan in-
gevoerd worden, zorgt voor de
promotie van Velo, maakt dus
affiches, brochures, enz.

Kandidaturen kunnen schrif-
telijk ingediend worden op het
buro van Sociale Raad, 's Meiers-
straat 5, ten laatste dinsdag 18
oktober om 18.00 u.

DEBATOVERMIGRANTENSTEMRECHf
MAAR AIS HET ER EOff OP AANKOMT DAARENTÈGEN .'
Het bewustzijn van de kloof tussen
burger en politiek lijkt bij de pcrle-
mentsverkiezingen, en zeker bij de
Europese verkiezingen steeds groter te
worden. De betrokkenheid van de kie-

zers is groter op het vlak van de ge-
meentepolitiek. Toch kunnen niet al
de inwoners van de gemeenten op
negen oktober hun stem uitbrengen.
Uit een debat over migrantenstem-
recht aan de vooravond van de verkie-
zingen in Leuven blijkt vooral het ge-
brek aan durf en rechtlijnigheid van
de partijen wat betreft dit onderwerp,
en de onmacht om werkelijk iets te
doen.

Krom
De diskussie omtrent het migran-

tenstemrecht loopt al jaren. De op-
komst" van het Vlaams Blok maakt
dat uit angst kiezers te verliezen meer
voorzichtige, pragmatische, en 'poli-
tiek realistische' oplossingen worden
voorgesteld. Ook het toekennen van
stemrecht voor de gemeenteraads-
verkiezingen aan de EU-burgers in het
land waar ze verblijven stelt de vraag
naar de betekenis van burgerrechten
en nationaliteit in een nieuw daglicht.
Op donderdag 29 september praat-

ten Lode Van Outrive (SP), Fons Lozie
(Agalev), Dany Goderis (PvdA), en
Ludo Smeekens (VU) over migranten-
stemrecht in het interkultureel cen-
trum Panache C. De afgevaardigden
van de CVP en de VLD lieten het afwe-
ten. De PvdA steunt het wetsvoorstel
Harnie (eks-Agalev) en Objektief
479.917 die de Belgische nationali-
teit, en dus het stemrecht, na vijf jaar
verblijf automatisch willen toeken-
nen.
Lozie van Agalev pleit voor een an-

dere weg. Hij wil de koncepten poli-
tieke rechten en nationaliteit loskop-
pelen, op een geleidelijke manier. Zo
zouden migranten niet de Belgische
nationaliteit moeten aannemen om
stemrecht te verkrijgen. Uiteindelijk
zou deze keuze een grondwetswijzi-
ging impliceren. Het wetsvoorstel Har-
nie krijgt wel zijn waardering, maar
niet zijn steun omwille van "~litiek
opportunisme" en "kleinmenselijke
problemen" tussen de partij en de
groep achter het wetsvoorstel Harnie.

Apart
De Volksunie daarentegen pleit

voor een toekenning van politieke
rechten op individuele aanvraag en
na een taaleksamen. Ludo Smekens
bekent echter op dit punt niet akkoord
te gaan met het partijstandpunt. Dat
doet ook Lode Van Outrive. Terwijl de
SP niet openlijk het migranten-
stemrecht aanhangt, kiest hij samen
met de Nieuw-Unksfraktie binnen de
SPduidelijk voor een volledige toeken-
ning van politieke rechten. Deze toe-
kenning mag wel niet automatisch
gebeuren.
Meteen ook het verwijt naar het

voorstel Harnie: het dringt de mensen
een nationaliteitswijziging op. Zelfs in
verkiezingsdagen zijn politid tegen-
woordig "eerlijk" en "kleinmenselijk".
Misschien hebben we meer behoefte
aan grootmenselijke rechtlijnigheid.
Maar dat zagen ze toen ook wel zitten.

Stemmen
vervolg van pag. 1

Opvallend is hoe weinig de verschil-
lende partijen zich kunnen profileren.
Verkeer, huisvesting, tewerkstelling,
veiligheid, welzijnszorg. Er is allemaal
veel aan gedaan volgens de meerder-
heidspartijen en er moet allemaal nog
veel aan gedaan worden volgens de
oppositie. Hoe kan het ook anders. Ie-
dereen is voor een gezondere en fiets-
vriendelijkere stad, iedereen belooft
een betere huisvesting, niemand is te-
gen inspraak en demokratie. Vraag is
natuurlijk hoe deze punten in de prak-
tijk zullen omgezet worden. En daar
blijken de verschillende partijen niet
overdreven veel over te zeggen te heb-
ben. Zo komt de VLD tot grove tegen-
strijdigheden als ze zegt voor een meer
verkeersarme stad te zijn en tegelijk
meer parkeergelegenheid wil in de
binnenstad.
De meerderheid wordt verweten een

heel kleurloos beleid te hebben ge-
voerd. Een meer fundamentele visie
was volgens de oppositiepartijen ver
te zoeken. Maar kunnen die partijen
daar iets tegenover zetten? De SP wil
een ruimer beleid in zake ruimtelijke
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dit kader plaats moet zijn voor een
aktieve vorm van studenteninspraak,
en dit op initiatief van de gemeente
zelf. Een niet onbelangrijke nuance,
natuurlijk. De meerderheidspartijen
zeggen natuurlijk niet dat ze tegen
studenteninspraak zijn, maar hebben
op dat vlak tot nu toe relatief weinig
ondernomen. Met de betoging voor
een studentvriendelijker Leuven van
vorig jaar, is er wel enige verandering
gekomen met de oprichting van een
soort overlegorgaan tussen de stad, de
universiteit en de studenten. Opmer-
kelijk is wel dat men nog nooit samen-
gekomen is en dat zo het beloofde
overleg nog altijd een tamelijk leeg
begrip blijft.
Als er een nieuwe koalitie zou ko-

men, dan valt het af te wachten of er
op dit vlak nog meer zal veranderen.
U hoeft zich echter geen zorgen te
maken, gewoon vrijdagavond op de
trein te springen, voor of na de zon-
dagsplicht uw burgerlijke plicht ver-
vullen en terug in Leuven uw nieuwe
burgemeester met vrolijk entoesiasme
ontvangen. Wij daarentegen blijven
waakzaam.

Henk Dheedene

(bvh)



Veto: Het woningbeleid en de tewerk-
stelling zijn twee van uw prioriteiten. Hoe
is dan uw houding in het hete dossier van
Tennunck, waar de KV Leuven serieus
gelobbyd heeft om een bedrijvencentrum
te kunnen oprichten en waar dan uitein-
delijk een stuk qroenzone opgeofferd
wordt voor stedelijke uitbreiding? Hoe
staat u daar tegenover aIs socialist?
Tobback: "Ja, of dat als socialist is,
laat ik even in het midden ...

Veto: Laten we ons even verduidelijken.
Het wetenschapspark. levert bijna alleen
maar tewerkstelling voor hooggeschool-
den, terwijl wij ons kunnen voorstellen
dat een socialist vooral aan laagges-
choolden denkt.
Tobback: "Ik ben het helemaal niet
eens met die opdeling in hoog- en
laaggeschoolden. Als je een hoog-
geschoolde op de dop krijgt, heb je een
dopper. Als je een laaggeschoolde op
de dop krijgt, heb je ook een dopper.
In de twee gevallen heb je een dopper.
Zeker als het aan het begin van hun
loopbaan is, maakt dat zelfs in inko-
men niet veel verschil. Het zijn er alle-
bei die op het forfait staan."

Tand
«Termunck, dat is een probleem in

de verhouding tewerkstelling-open
ruimte. Als ik morgen moet kiezen
tussen de Abdij van het Park en een
bedrijvencentrum, dan kies ik voor de
Abdij van het Park, maar als ik mor-
gen moet kiezen tussen dertig hektare
landbouwgrond en de mogelijkheid
om een duizendtal werkplaatsen te
scheppen, dan kies ik voor het laat-
ste."
Veto: Maar heelt de stad dan niet de
taak de universiteit aan te moedigen aan
stedelijke inbreiding te doen, in bijvoor-
beeld de beschikbare terreinen die er zijn,
die ze natuurlijk niet in eigendom heeft?
Tobback: "Maar waar zijn die? ..

Veto: Bijvoorbeeld aan de Vaartkom.
Tobback: "Dat is dus flauwekul, dat
weet je ook. Ben je al eens gaan kijken
aan de Vaartkom? Ten eerste, de toe-
gankelijkheid daarvan is klein. Ten
tweede staat er op dit ogenblik echt
zoveel niet meer leeg aan de Voort-
kom, en dat is mijn schuld niet. ..

Veto: De gebouwen van Philips?
Tobback: ..Ah, dat was wat anders
geweest. Wat mij betreft, was Philips
een zeer mooi projekt geweest, een
schitterende oppervlakte, een enorm
nieuw gebouw, niet dat het er mooi
staat, maar het zal veel meer kosten
om het af te breken dan om het te ge-
bruiken. Daar had je een formidabel
eksperiment kunnen doen, maar ja,
die stad heeft dat uit haar poten laten
gaan ...

Rek.ordhouder
Veto: De stad of de universiteit?
Tobback: (ergert zich) «Nee, de stad,
hé, sorry. Ik ben hier de laatste die de
universiteit zal verdedigen, maar de
stad heeft dat uit haar handen laten
gaan. Ten slotte moest dat niet alleen
dienen voor de universiteit. Daar had
je de mogelijkheid om aan te sluiten
op de hele route die je kunt maken
tussen het station van Leuven, het sta-
tion van Heverlee en zelfs de Naamse-
steenweg. Men had daar van alles
kunnen doen als men een beetje ver-
beeldingskracht had gehad. Daar ko-
men we bij wat me doet knarsetanden
aan het stadsbestuur: de kansen die
het laat voorbijgaan, die zijn onge-
looflijk ...

Veto: fen ander omstreden punt is dat u
nu toch al zes jaar in de Leuvense ge-
meenteraad zit, maar daar praktisch
nooit te zien was?
Tobback. ..Nooit? Ik ben voor de eer-
ste stemming geweest, die van de
OCMW-leden ...

Veto: Getuigt dat niet van een ietwat ei-
genaardige visie op politieke kultuur om

Veto vroeg Louis Tobback naar zijn politieke plannen

"Ik zou u durven
zeggen dat dat mijn zaak is"

Minister Tobback voorstellen hoeft niet meer. De man van het gezond verstand doet met de
gemeentemOOsverkiezingen een gooi naar de titel van burgemeester van Leuven. Hij wil naar

eigen zeggen vooral werk maken van een degelijk woningbeleid en tewerkstelling. Bovendien wil
hij het kontakt met de bevolking herstellen door de invoering van gemeentelijke referenda.

"Er komen ongeveer veertien agenten bij. H

dat mandaat op die manier in te vullen?
Tobback: "Waarom? Ik zie niet in
waarom. Als ikmorgen, zoals sommi-
gen mij dat voorhouden - de vroag
of ik daarin geïnteresseerd ben, is
blijkbaar niet gesteld - minister van
Buitenlandse Zaken wordt, dan zit ik
overmorgen in de gemeenteraad van
Leuven. Op dit ogenblik ben ik er niet
omdat ik in mijn positie van minister
van Binnenlandse Zaken, zij het dan
geen wettelijke onverenigbaarheid,
dan toch een feitelijke onverenig-
baarheid heb met de funktie van
gemeenteraadslid ...

Interesse
Veto: U had zich toch kunnen laten oo-
volgen?
Tobback: ..En waarom? De regering
is tenslotte iets dat alle dagen kan ein-
diqen.»

Veto: De kiezer heeft u toch een mandaat
gegeven om hem te vertegenwoordigen
en nu heeft u ervoor gekozen om niemand
die funktie te laten waarnemen. U had
zich kunnen laten vervangen.
Tobback: ..Ik laat ondertussen mijn
stem klinken in de Leuvense politiek.
Misschien ben ik meer met de ge-
meenteraad bezig geweest dan som-
migen die feitelijk in de gemeente-
raad zitten. Niemand kan mij be-
schuldigen van desinteresse in de ge-
meenteraad van Leuven. Ik zit hier nu
zes en een halt jaar op Binnenlandse
Zaken. Daarmee ben ik in deze eeuw
de absolute rekordhouder op dit mi-
nisterie. Dat had ook zes maanden
kunnen duren. Als ik morgen minis-
ter af ben, of minister van een depar-
tement dat niet zo direkt met de ge-
meenteraden te maken heeft, dan
ben ik morgen terug in Leuven ...

Veto: Als de SP niet de grootste partij
wordt van Leuven. ..
Tobback: «Dan ben ik in een nieuwe
situatie die ik op dat ogenblik zal be-
oordelen ...

Stappen
Veto: V kan nu nog niet zeggen wat u
dan zal doen?
Tobback: ..Nee, waarom zou ik dat
nu zeggen.»

Veto: V heeft in het verleden gezegd dat
de ministeTjob iets is wat je doet voor vijf
jaar en dat je daarna voor een periode
van vijf jaar uitgeblust bent. Als u die lijn
doortrekt, heeft uniet zoveel opties meer.
Tobback: "Ik zou u durven zeggen
dat dat mijn zaak is. In funktie van
wat morgen gebeurt, zal ik morgen

mijn beslissingen nemen. Er is een
verbintenis die ik duidelijk ben aan-
gegaan en die ik ook zal houden. Als
ik in Leuven in een positie kom dat wij
de grootste partij van Leuven zijn en
een koalitie kunnen vormen dan zal
ik burgemeester van Leuven zijn en
uit de regering stappen ...
Veto: De meeste studenten kunnen niet
stemmen inleuven. Hoe belangrijk vindt
u studenteninspraak?
Tobback: ..Ik vind dat, aangezien er
vijfentwintigduizend studenten in
Leuven zijn, het heel belangrijk is dat
je daarmee een voortdurende dialoog
aangaat. ..

Veto: Hoe zit dat konkreet? Vorig jaar is
er een betoging geweest voor meer
studenteninspraak. Er was ook de vraag
naardomidliëring. Waarom kunnen stu-
denten zich niet domiciliëren in Leuven
wanneer zij vinden dat zij dichter verbon-
den zijn met Leuven dan met de ge-
meente waar zij voordien woonden?
Tobback: ..Dat is een probleem dat je
niet oplost op het plaatselijk vlak.
Domiciliëren is een nationale richtlijn
die al bestond voor ik hier kwam,
maar waar ik ook niets aan wil veran-
deren. Ik kan begrijpen dat diegene
die permanent in Leuven woont en
van plan is er te blijven wonen, zich
wil laten domiciliëren.»

Schoenen
Veto: Dat is nu niet mogelijk.
Tobback: «'t Is te zeggen, zolang kan
aangetoond worden dat er enige
band bestaat met het gezin. Dat is een
heel ingewikkelde diskussie, maar
waarvan de basisoptie ten slotte ge-
zond is. Men wil beletten dat de zoon
van de dokter zich domiciliëert in
Leuven en zegt 'Geef mij nu een stu-
diebeurs want ik ben zonder midde-
len.' Voor de student is dat niet anders
dan voor al diegenen die een buiten-
verblijf hebben in Knokke en zich
daar willen laten domiciliëren omdat
er daar geen belastingen moeten be-
taald worden. Ik heb het bestaansmi-
nimum voor gewetensbezwaarden
ingevoerd. Denk je dat het jongens uit
arbeidersgezinnen zijn die de mis-
bruiken plegen? Nee, hé. Dut is wel
een heel andere problematiek dan de
vraag of je als student kan
gedomidlieerd zijn.»

Veto: Het ging ons eigenlijk eerderom de
stucienteninspraak zelf.
Tobback: «Ik denk dat die er moet
zijn."
Veto: Vorig jaar bijvoorbeeld is er vanuit
verschillende studentenmilieus verschil-

(foto Karel De Weerdt)

lende keren aktie gevoerd, zowel tegen de
gemeente als tegen - wat u aanbe-
langt - een rijkswachtrazzia tegen een
aantal vluchtelingen.
Tobback: "Nu zitten we op een heel
ander terrein, hé."

Terrein
Veto: Maar toen heelt u niet direkt heel
veel respekt betoond voor die studenten
die op straat kwamen, aangezien u die
verweten heeft maoiSten te zijn die al ja-
ren niet meer studeerden. Toevallig wa-
ren het studenten die meestal nog nooit
een maoïst gezien hebben.
Tobbaclc ..Wel, ik heb daar wel an-
dere opinies en inlichtingen over,
maar laat het zo zijn. Wat niet gaat is
dat men betoogt aan private wonin-
gen. Dat zijn fascistenstreken, punt
andere lijn. Ik heb trouwens geen en-
kele moeite gedaan om die
rijkswachtrazzia recht te zetten, want
ik ga daar ten volle mee akkoord. Het
parket van Leuven heeft dat beslist. ik
wist daar zelf niets van. Ik heb geen
moeite gedaan om dat tegen te spre-
ken toen ze mij dat in mijn schoenen
hebben willen schuiven want ze ma-
ken mij daarmee nog populair in het
Leuvense ook ...

Veto: De vraag was eigenlijk of u niet wat
problemen heelt met universiteits-
studenten op zich. Ik lees in een interview
in Tv-Exptess iets als dat gaat ne keereen
jaar aan de universiteit studeren en tegen
belastingen militeren, terwijl ze eigenlijk
het geld van de belastingbetaler aan het
opmaken zijn. Hoe staat u nu eigenlijk
tegenover studenten?
Tobback: ..Mijn brave jongen, ik ga
vanavond op het debat van LVSV de
SPvertegenwoordigen en ik doe dat al
een aantal jaren. Volgende week is
het dat van cos. Ik sla dat nooit af,
zoiets. Ik ben voor een gestruktureer-
de dialoog met de studenten en hun
vertegenwoordigers, en met de hele
universitaire gemeenschap, maar
niet om de hele tijd ja en amen te zeg-
gen. Ik ben gisteren naar de opening
van het akademiejaar geweest, zoals
alle jaren. Er was daar iemand van
het administratief personeel die ge-
zegd heeft dat je toch een outplace-
ment-dienst zou moeten maken voor
de assistenten. Gelukkig heeft er een
student een zeer goede, enfin, zeerple-
zante uiteenzetting gehouden. Er was
toch eens wat kontestatie in de speech
van de studenten ...

Veto: Als minister heeft u werk gemaakt
van een veiligheidskontrakt. Is dat veilig-
heidskontrakt niet sterk overtrokken? Wij
hebben de indruk dat het kontrakt en al

de mediabelangstelling die eraan gege-
ven wordt, meer een gevoel van onveilig-
heid kreëren dan dat er werkelijk iets ge-
beurt.
Tobback: -Er zijn twee dingen in ver-
bond met veiligheid in Leuven ge-
beµrd. Het eerste is dat we een preven-
tiekontrakt hebben afgesloten, twee
jaar geleden. Daarrond hebben het
parket, de stad en een aantal anderen
ondermeer rond drugs gewerkt. Daar-
naast waren er nog initiatieven in de
horeka, enzovoort. Wat het veilig-
heidskontrakt betreft, do.ar kun je
vandaag nog niet veel van zien om-
dat het nog helemaal in de praktijk
gebracht moet worden. Er komen on-
geveer veertien bijkomende agenten
bij. Dat moeten toelaten werkelijk
wijkagenten te mobiliseren, en dus op
het terrein te brengen ...

Nivo
Veto: Waarom wordt er geopteerd voor
agenten, en bijvoorbeeld niet voor maat-
schappelijke assistenten? Agenten blij-
ven toch een unifiJnn dragen.
Tobback: «Juist."

Veto: Zeventig procent van het personeel
dat ingeschakeld wordt zijn agenten.
Tobback: "Dat is ook normaal. Als je
wiL"
Veto: Ons lijkt dat toch eerder een soort
van repressiebeleid in plaats van preven-
tiebeleid.
Tobback: «Wat is er nu van repressie
aan een wijkagent? Dat je geen uni-
form kunt zien, is een sympatieke en
een begrijpelijke refleks, maar het is
een refleks, het is niet het gevolg van
nadenken ...

Veto: Het is wel een gevolg van naden-
ken. Stel dat mijn grootvader merkt dat er
in zijn buurt plots meer agenten rondlo-
pen, dan denkt hij onmiddellijk dat er iets
mis is.»
Tobback: ..Maar er is dus ook iets
mis ...

« ... dan zal ik burge-
meester van Leuven
zijn en uit de regering
stappen.»

Veto: Ik denk dat er heel weinig mis is in
Leuven.
Tobback: ..Dat is dus een vergissing ...

Veto: Een aantal mensen verzekerden
ons nochtans dat de vorm van preventie
die in Leuven gebeurt eerder geschikt is
voor grote steden, en dat die voor Leuven
overdreven is.
Tobback: ..Dat diegenen die dat zeg-
gen dat luidop doen, dan wil ik daar-
mee in diskussie treden. Er is behoefte
aan een veiligheidskontrakt. Zo is er,
zonder daar druk over te doen, een
belangrijke stijging van autodiefstal-
len in de laatste jaren. Je kunt het zelfs
situeren. Langs de Brusselse- en de
Naamsesteenweg komt het het meest
voor. Er is ook een probleem van fiet-
sendiefstallen en -inbraak. In de wijk
van Sint-Maartensdal is er duidelijk
een gevoel van onveiligheid. Ik wens
daar in alle rust en kalmte iets aan te
doen. Ik geloof in dat veiligheids-
kontrakt. Ik behoor tot diegenen die
beweren dat in België in het algemeen
en zelfs in Brussel de kriminaliteit zich
bevindt op het nivo van een provin-
destod. Dat neemt echter niet weg dat
er een gevoel is van onveiligheid bij de
bevolking waar je iets moet aan
doen ...

Pieter Vandekerckhove
Peter Van Rompaey
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Gehandikaptensport op Sporthappening

Rolstoelvoetbal en blindenbasket
Op de Sporthappening van dit jaar (zie kader) worden ook twee gehandikaptensporten voorgesteld.
Het gaat om rolstoelbasketbal en het minder bekende blindenvoetbal. Er wordt aan alle studenten de
kans gegeven om die sporten eens uit te proberen. Een verrijkende elVaring kan het alleszins worden.

Aan de KU Leuven zijn Yves Van- gehandikapt zijn. Jemoet proberen te
landewijck en Peter Van de Vliet ver- zien welkemogelijkheden die mensen
antwoordelijk voor gehandikapten- hebben. Ze zijn in staat om alle spor-
sport. Peter legt uit waarom hij ook de ten te beoefenen mits enkele aanpas-
andere studenten de kans wil geven singen. Wij willen dat ze geïntegreerd
om rolstoelbasketbal te spelen. "We worden. Maar die integratie moet van
willen laten zien wat gehandikapten beide kanten komen, ook volledig va-
allemaal kunnen. Meestal worden ze lidemensen moeten naar de gehandi-
bekeken vanuit hun gebreken en in- kapten toe stappen. De begeleiding
gedeeld volgens de mate waarin ze gebeurt met een soort buddy-systeem.

Studenten sporten mee en amuseren
zich samen met de mensen die altijd
in hun rolstoel zitten."
De gehandikaptensport heeft een

eigen stand op de Sporthappening
waar je er alles over te weten kunt ko-
men. "Ik had dat lieverunders gezien.
Het is niet onze bedoeling om de in-
validensport als een aparte sporttak
te behandelen. Een gehandikapte
moet een sport kunnen kiezen vanuit
zijn of haar interesse, niet vanuit de
handikap die hij of zij heeft."en aandeel dat

ACCO is een coöperatief en geeft aan zijn aandeelhouders korting. Voor slechts
1.250 BEFben je aandeelhouder van ACCO en dat je leven lang.
Het aandeel is immers geen lidkaart en hoeft dus niet elk jaar vernieuwd te wor-
den. Met dit aandeel heb je meteen 15% korting op al je cursussen. Daarnaast
geniet je eveneens 15% reductie op al je schrijfmateriaal, cursuspapier, labojassen
en de overige 2.500 produkten van de papierhandel. Bovendien profiteer je van de

speciale ACCO-acties in de boekhandel. Een ACCO-aandeel
wordt dan ook terecht beschouwd als een noodzakelijk instru-
ment voor de student. 87% van de huidige studenten is
aandeelhouder. In zijn totaal telt ACCO momenteel 110.000
aandeelhouders. En jij?
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Paard
Dr Vanlandewijck van de fakulteit

Lichamelijke Opvoeding en Klnesi-
terapie (Flok) schrijft alle minder-
valide studenten persoonlijk aan om
ze te stimuleren aan sport te doen.
Vooral voor mensen met een verwor-
ven handikap is er een grote drempel
om ermee te beginnen. Ze zien sport
als oveIbodig en schamen zich vaak
voor hun handikap. Dikwijls zijn ze
ook bang dat het voor hen grotere
risiko's inhoudt. Nochtans issport een
goede manier om die mensen uit hun
sociaal isolement te halen en om hun
zelfvertrouwen terug te vinden.
"Gehandikapten twijfelen er vaak

aan of er een manier bestaat om aan
.sport te doen met hun handikap.
Daarom hebben we een video ge-
maakt waarin vier jongeren praten
over hun handikap en de belangrijke
rol die sport in hun leven ingenomen
heeft. Er wordt verteld hoe ze 'pro-
bleemloos sporten beoefenen als
zwemmen, kajak, waterskiën en
paardrijden. Deze video werd trou-
wens op een internationale medische
konferentie bekroond," aldus V~n-
landewijck. Erwerd ook een brochure
voorgesteld met alle verenigingen <lje
zich met gehandikaptensport bezig
houden om mindervaliden te kunnen
doorverwijzen en er zo voor te zorgen
dat zedemogelijkheid krijgen om aan
sport te doen.

Rlm
Tenslotte nog even vermelden dat

op het Flok momenteel een perma-
nent evaluatiecentrum voor topspor-
ters bestaat. Met een aantal aanpas-
singen zou dit uitgebreid kunnen wor-
den met een permanent orgaan voor
kompetitiesporters met een handi-
kap. Zo zou de invalidensport niet
meer afhankelijk zijn van alleen-
staande initiatieven als het uitbren-
gen van een video of brochure.

KoertDeclercq

Sporthappening
Studeren aan de KU Leuven bete-
kent niet alleen stapels kursussen
verslinden maar ook deelnemen
aan het bruisende studentenleven.
Maar dat wist u waarschijnlijk al.
Wie zich op een aktieve manier wil
ontspannen, kan ook nu weer in het
Universitair Sportcentrum terecht
waar zowat vijftig verschillende
sportdisciplines kunnen aangeleerd
en beoefend worden. Om de drem-
pelvrees van heel wat studenten weg
te nemen, organiseert Sportraad
voor de vijfde maal al de Sporthap-
pening, een soort opendeurdag
waarop de meest uiteenlopende
sporten worden geïntroduceerd.
De Sporthappening is een van de

massaklassiekers die Sportraad, de

overkoepelende studentenorganisatie
die zich bekommert om de fysieke
konditie van de Leuvense studenten,
elk jaar samen met het Sportkomitee
op touw zet. Doel van dergelijke hap-
pening is de studenten kennis te laten
maken met een aantal minder alle-
daagse sporttakken en eventueel aan
te zetten tot de beoefening van een
bepaalde sport.
Een greep uit het ruime aanbod: in

de Sporthal De Nayer bijvoorbeeld
kan je terecht voor informatie over
alpinisme, flag football - een min-
der agressieve variant van American
football -, diepzeeduiken, kajak,
speleologie, zeilen en zweefvliegen.
Bovendien krijg je er de kans om ini-
tiatielessen te volgen in karabijn- en

pistoolschieten,zelfverdediging, scher-
men, gymnastiek en toesteltumen.
Nieuwe aktiviteiten zijn dit jaar boog-
schieten, het aanleren van cirkus-
technieken en rolstoelbasketbal.
Verder zullen in de grote zaal van

het Gymnasium opnieuw enkele
trampolines ter beschikking staan en
kan je in het zwembad gratis wat
baantjes trekken of initiatie lessen vol-
gen in het diepzeeduiken. En wat de
buitenaktiviteiten betreft: de roeiers
worden naar het boothuis in Wilsele
gebracht en de plas in Rotselaar is de
ideale ontmoetingsplaats voor sur-
fers. In het Sportcentrum zelf kan je
aan paalklimmen doen, onder des-
kundige begeleiding weliswaar, en zal
er ook een klimmuur opgesteld wor-

(ivm)
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recht in het Universitair Sportcentrum
aan de Tervuursevest voor infonnatie
over en initiatie in de verschillende
sporten.

den. Mountainbike-liefhebbers krij-
gen de kans om samen met een gids
de nieuwe routes van deNaturally te
verkennen en zich uit te leven in de
Leuvense bossen. Nieuwigheden in
het programma zijn de initiatie-
lessen in het reeds genoemde flag
football en de kennismaking met
kabellopen. Voorbenji-springen zul
je zelf op je burostoel moeten klim-
men.
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• Blonde vrouw wil bij slordige man wel wat
stof doen opwaaien.
• De Bond Beter Fuiven roept al haar sympa·
tisanten op om er nog eens stevig tegenaan te
gaan. Wordt vervolgd. Nolf.
• Kathleen, Beer vindt het niet fijn meer als we
steeds naar de muren staren, en mij was beloofd
dat ik terug mocht keren. Kusjes, Snoopy en
vriend.
• Weereen massavolksdans op het ladeuzeplein
(op 26 oktober). Maar eer dat feest kan doorgaan,
hebben we muzikanten nodig. Welk instrumentje
ook bespeelt, laat ons gauw iets weten. Als je een
vol ladeuzeplein naar je pijpen wil laten dansen ...
kot Mozaiek, Flintstraat 130f23.82.88.
• Poepke. KZJG! & ../. ../.../. ../ / Afspraak: samen
naarwolf, ik trakteer. Bolleke xxx.
• Heeft er iemand toevallig een horloge gevon·
den op 28 september tijdens de Kliofuifin de tol-
letten van de Rumba. Aan de lavabo. Er is er maar
één. Een fles wijn staat klaar.jaarvaltte bespre-
ken. Dekenstraat 59. Bij ElsGoiris.
• De Roze Drempel aktiviteiten gaan weer van
start. Benje homo, lesbienne ofbi, kom dan maan-
dag, 3 oktober om 20.00 u naar de Maria·
Theresiastraat 114. Kennis maken, babbelen,
taart eten!

TEKSTVERWERKING
VERTALING
TELEFOON 016 / 26 06 58

• Hm, taart.
• Lil!fhebbend jongeman zoekt meisje om kot
en gedachten te ordenen. Cactus.
• Dat bewijst dan alvast dat jullie IQ zich op het-
zelfde nivo situeert, Karen.
• Hip hip hoera voor de builenpest.
• Poepke, Bolleke is Ides Ticket, F. Lintstraat, 20.
De vetoredaktie.
• Vetoredaktie. onze reet!
• Wat zijn we toch weer lief. Engrappig.
• Alles wat geluid maakt en een publiek zoekt.
kan dit jaar zijn zin doen op de 24·uren van
Sportraad. Kultuurraad geeft er 24 uur lang een
vrij podium. zowel aan udie al opWerchterstond.
als aan uw vrienden die nog voor een gitaar spa-
ren. Meer informatie bij Piet Maris van Kultuurraad
op het nummer 23.67.73. U haast zich.
• En zetde venster maar alvast open.
• Op zondagavond de uitputting nabij kan ik en-
kei aan jou denken en beseffen hoe gezonder de
Ardennen zijn dan een weekend achter dit scherm
maar gelukkig is de klas terug en kunnen we bln-
nenkort weer samen zijn in een nieuwe kamer
zonder gepiep en op de grond. Heel dicht.
• Bytheway. kunje dan ook mijn gordijnen op-
hangen.
• Ze krijgt het warm van zoekertjes te schrijven.
• Gezocht: kok. Toelatingsproefbestaande uit
het tevreden stellen vanjes M. en Sophie V. Belo·
ning: eeuwige erkenning van enkele idealisten.
• En Kries heeft een gezwel aan zijn lies.
• Liefstgespecialiseerd ineendenbereidingen.
• Voor wie het amoebe-virus kent: neem kontakt
op met Hans.
• En Karel heeft het ook te pakken. Zeker geen
kondoom gebruikt
• Groetjes aan Peter en Gndy, de scheikundigen.
Rara, van wie komt dit?
• Aan Bart: hou de biertjes maar klaar. H.V.
• En Marcel ook.
• Stalmeester jaap bevindt zich in een neer-
waartse spiraal.

JO MEUWISSEN

MAANDAG
20.30 u KONCERT +TEATER 81indman Kwartet brengt een nieuwe 'kamerversle'

van ·Momentum·. muziek (van Eric Schleichim) gekonfronteerd met beeldende
kunst (Trudo Engels) en literair materiaal Oosse De Pauw). in Klapstukstudio
(Naamsestraat 96). toeg. 200/300. org. Stuc ism Festival van Vlaanderen.

21.00 u VERGADERING Openvoorstellingsvergadering Milieuraad. iedereen wel·
kom. in Projekthuis. Vlamingenstraat 116.

bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TD's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA
if 016/201.301

• Zeker teveel voor De Standaard geschreven.
• Gezocht: Man die behoorlijk gaten kan vul-
len. Aanmelden bij de vetoredaktie
• Ook een stalmeester lust wel eens rechts-
reaktionair voer.
• Mest?
• Als de paarden van Cirkus Tony kakken. dan
kakken zij rechts.
• Hm,mest.
• Onbevlekte ontvangenis: Karel KraaistSoeper·
staar.
• Bibi Blancefloer. Hohoo. Maumau.
• Sophie. kom je eten in de Alma 2. Groetjes van
jeroen.
• Heeft iemand mijn kat gezien (bont). 7jaar oud.
aiS tanden kwijt.
• Heeft iemand mijn nicht gezien (bont en blauw).
AIS tanden en 7jaar oud.
• Ivan. vertel nog eens van de Dancehall op Puk·
kelpop. Staalmeester jaap.
• Wim Langbeen zoekt nieuw behang. Fontein'
straat 39.
• Ho maar. Den Eddie is reddie.
• En Kempie?
• Die houdt van mensen.
• En Karel zegt: maar de mensen houden niet van
Kempie.
• 't Mag dan flauw zijn, maar nu moeten we
ook al een we rvi ng doen voor de zoekertjes.
• Slordige man zegt: ze mag ook ros zijn.

Vorig nummer
2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Stalmeester jaap zegt: ze zegt niet veel.
maar als er iets uit komt, dan is 't in de roos.
• Met de inspiratie van Bibi Blancefloer is het
nu gedaan.
• Wij willen ... ja, wat willen wijm De kkk·klub.

• Gezocht: Mensen met uitermate originele
gedachten om tijdens 24'urenloop de show te
stelen. Melden op 18 of 19 oktober op het
sportcentrum.
• Draai het in worsten, zei de beenhouwer .
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Horizontaal- 1 Niet zelf geschoten haas 2 Serum - Aanvoerder van de
zuidelijken - Maanstand 3 Slede- Roofdier4 Hoeveelheid opgelegde ar-
beid 5 Brabantse gemeente - Ga luidruchtig tekeer 6 Zwart afzetsel -
Italiaanse stad 7 Loopvogels 8 Optocht - Aziatische rivier 9 Pers. vnw. -
Meisjesnaam - Half vloeibaar kooksel 10 Onbekend, door niemand be-
zocht.
Vertikaal - 1 Familielid - Wereldstad 2 Europeaan - Halsbont -
Voegwoord 3 Chinese rekenmunt - Europese taal 4 Indeling 5 Lofrede-
Overzetboot 6 Kier,spleet - Werp- ofsteekwapen 7 Bloedsteen 8 liefkozen
- Boulevard 9 Reeds - Mansnaam - Skandinavische munt 10 Sport-.
artikel- Joods godsdienstleraar.

Door FilipDe Keukeleere

AGENDA &VALVAS
T.6.T

DINSDAG
17.00 uOPENINGSRECEPTIEVan Pangaea(interkultureel ontmoetingscentrum).
met optreden van het Gipsy Trio. een autentiek zigeunerorkest. in Pangaea
(Vesaliusstraat 34). org Pangaea.

18.00 u KONCERT Beiaard: Amerikaanse beiaardmuziek (White. DeliaPenna ....). op
luisterplaats parking Letteren. toeg. gratis.

20.00 u DEBAT' 1.000.000 doden in Ruanda. de vuile handen van België en Frank·
rijk' metA. Nkabuwakabili (Ruandese regering). L. Mertens (PVDAl, E.Hufkens
(GVDWl. N. Vandenbempt(studente). inAVOO.17. org. MLB.

BIOS
I
• S03/10;:Fuif. in Rumba, inl\. 5{)f70.817/1 Oom 20,00 u: presidlumwrgadtriag.
: irt's Melerssttaat 5.

EKONOMIKA
IiO,/lO;Zangoefenstonde,voor 1ste kan,ln DtJIcI.1i 04/1 0: Openillgskantus.
lil05/10: Bestuursvergadering. I!!061l0; Kaas· en wijnavond eerste kan H1R,ln
Palapoutf. 80711 O;:(aas·mwijnavondVOOT 1ste kanmY, in Patapauff.

Eoos 9Il1 naar Nightofthe Proms(l:9/1 Ol,inschrijvingtn adVaNas.
Iuom ,,0.00 u: Onunoetii:lgsavoodvooreerstekannefs. in perma.Ii04!10
.00 u:Presidlumvergadering,lnperma.. SoOS/lOom 20.00 u: Ontmoetings-

avond voor eersti!kannel'S. inpenna. 806/10: Eom tapt, iJl Fait L

I~~~
-,,~Het "groene" copy-center van Leuvon.

\ Gerecycleerd en 1000k chloorvrIJ papIer
~ ThesIssen - Cursussen - Folders
... Formaat A5 tot A2C'-. .""\_'ALLE Inblndlngen. PlastIficeren tot A3

~.. Snel - verzorgd - volledIg afgewerkt
TIensestraat '1'18
3000 Leuven

tel.: 0'16 - 23.70.30
fax: 0'16 - 23.34.3'1

CANON KleurkopIe 50 Fr. en mInder.
van 9 u. tot 22 lI. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.

Zoekertjes zonder kommerdeel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn gratis. Voor de andere (te
koop, te huur, tikwerk) wordt 100fr. per week aangerekend. De redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekertje niet te plaatsen. Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden.

Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat S.

:r:::><:><:>R.. KRIS"TIEN lVIICHTEI S
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

20.00 u DEBAT'Kopstukkendebat'. met Trees Merckx (CVPl.Annemie Neyts (VLD).
Mieke Vogels (Agalev). Louis Tobback (SPl.Gerolf Annemans (Vlaams Blok). in Aula
Pieter De Somer. org. COS.

20.00 u DEBAT 'Politiek: vrouw-vriendehjk?' met Marij Aerts (SPl.Gard Bemelmans
(Agalev). Chris Kindekens NLD). Gerda Raskin (VU) en Christiane Vanneck (CVPl.
moderator Luciane Opdeweegh (Stedelijke Emancipatieraad). in CCOratorienhof
(Mechelsestraat 111). toeg. gratis. org. Masereelfonds Leuven.

20,00 u FILM Eksperimenteel werk van SuFriedrich: 'Damned ifYou Don't' (1987).
'SinkorSwim' (1990). 'FirstComes love' (1991). in Stuc. toeg. 100/150. org. Stuc.

20.30 u KONCERT +TEATER Blindman Kwartet brengt een nieuwe 'kamerverste'
van ·Momentum·. muziek (van Eric Schleichim) gekonfronteerd met beeldende
kunst (Trudo Engels) en literair materiaal Oosse De Pauw). in Klapstukstudio
(Naamsestraat 96). toeg. 200/300. org. Stuc ism Festival van Vlaanderen.

21.30 u KONCERT Trio Sangit. een illustratie van de verwantschap tussen Wes·
terse en Indische muziek. in het kader van de opening van Pangaea. in Alma 2.
toeg. gratis. org. Pangaea.

23.30 u KONCERTMezcal. etnoja.zz met oorsprong bij de Azteken. Maya·s. in het
kader van de opening van Pangaea. inAlma2. toeg. gratis. org. Panqaea,

EOOS

MEDICA
8 04/JOom 21.00 u: Centrale Raad, in ZHltj~ boven Doc's Bar.

POIITIKA
803/H): Debat 'floI'rtiek vandaag' met L Martens (CV!'), S- Anciaux (.VU), G.
AnnemiJlS (Vlaams BIok),J MaJcOfjlS (AIJlIJev), FErdman (SPI, en RDàems (Vlot,
(ItOderataf S Bride, (8RTN}, InAula Pie.ter De Somer.

PSYCHOLOGISCHE KRING

msrORIA
80l/10om 14.00 u: Tweedehandsboekenbeurs(oat.Odicesredtt); tot I 8.00 ROMANIA
~,ftG4/JO: VUhllOnd, in Fair.L 8 OS/l () om 20,00 u: Kriflgvergaderin9. 8
06/10 ~ 2~.OOu,Mlftivoetbal.1iI J 3/l 0: FUif, 111lid~_

WOENSDAG
20.00 u VORMINGSAVOND Over de opkomst van ekstreem-rechts, met als
gastspreker jos Vandervelpen ('Daar komen ze weer aangemarcheerd'). in
Vlamingenstraat 116. toeg. gratis, org Los Buenos.

20.30 u KONCERT +TEATER Blindman Kwartet brengt een nieuwe 'kamerversie'
van 'Momentum', muziek (van Eric Schleidum) gekonfronteerd met beeldende
kunst (Trudo Engels) en literair materiaal (losse De Pauw), in Klapstukstudio
(Naamsestraat 96). toeg 200/300,org Stuc ism Festival van Vlaanderen.

22.30 u KONCERT Mau Mau. zeven Italianen op de golflengte van les Négresses
Vertes en Mano Negra. met een volledig akoestische bezetting. in het kader van
de 'honderdfrankdagen' (zie ook artikel). InStuc. toeg.jahallo. maar niet-studen-
ten/Stuc- leden betalen 250. org Kultuurraad.

DONDERDAG
20.30 u KONCERTUrban Dance Squad. deuren: 19.30 u. in Corso. toeg. 500/550.
org. The Factory.

VRIJDAG
12.00 u VERKIEZINGEN Alternatieve verkiezingen voor migranten. in Mala
Ibrahim (Damiaanplein 10. 19.00·21.00 u). Voodoo (Tiense straat 220. tot
18.00 u). org. Objektief479.917.

ZATERDAG
12.00 u VERKIEZINGEN Alternatieve verkiezingen voor migranten. in Voodoo
mensestraat220. tot 18.00 u). Los Buenos (Park straat 14. 15.00-18.00 u). mobiel
stemburo aan Wilgenhof (19.00 u) en Penitentiënstraat (20.00 u). org.
Objektief479.917.

20.00 u DEBATStrategieendebat overgelijke rechten voor migranten en radsme-
bestrijding (met oa Hand in Hand. AFFen Objectief479.917l. in Vlamingen straat
116. toeg. gratis. org. Los Buenos.

ZONDAG
10.00 u VERKIEZINGEN Alternatieve verkiezingen voor migranten. in Mala
Ibrahim (Damiaanplein 10). Markt Heverlee. Mango Bi (Koning Albertlaan 21),
overal tot 13.00 u.orq, Objektief479.917.

MAANDAG
20.00 u LEZING 'Het Leuvens archeologisch patrimonium in de kijker', een eerste
in de reeks van drie kulturele najaarslezingen. deze keer een inleiding in de
archeologie door licentiate Véronique Vandekerckhove. in CC Romaanse Poort.
toeg. 100, org. Leuvense Gidsenbond.

20.30 u DANS/FILM Resultaatvan de Stuc/Klapstuk- summerschools, in Klapstuk·
studio (Arenberginstituut, Naamsestraat 96), toeg. 200/300, arg. Stuc.

22.30 u FILM 'Bad Lieutenant' (1992)vanAbel Ferrara met Harvey Keitel, overeen
politiedetektive die zich behoorlijk in de nesten werkt. in Stuc, toeg. 100/150,
org.Stuc.

Veto, Jaargang 21 nr. 3 cid. 3 ottober 1



Debat met studenten-politici
Achttien en op de achttiende plaats

• jongeren proberen daarin vrij radikaal te zijn.
Dat politiek geen zaak IS van alleen maar oude zakken, wordt meer en meer duide- Maar het valt niet te ontkennen dat die groepen
lijk. Het woord verjonging iseen mode geworden tot in de meest starre partijen. Voor machtig zijn en ze ons op een bepaalde manier
de Senaat moeten kandidaten minstens veertig jaar oud zijn voor de Kamer en het gebruiken.l~ o~ gemeente probee~ men onze

, onofhcnkehjkheid te breken door bijvoorbeeld
Europees Parlement is dat eenentwintig jaar en voor de provincie- en gemeente- jongeren te plaatsen op lijsten van bepaalde
raadsverkiezingen ligt de drempel nu op achttien. Veto ging eens rondkijken en riep standen, heel vaak tegen hun ~.. .. Said: •Toen achttien jaar geleden de SPhieraan
een aantal Leuvense studenten die opkomen bij de verkiezingen van volgende Thienylb~adentraendi:~ti~kdelnkpartida~?IJ v~l portijen. het bewind was, heeft men de Diestsestraat ver-

voora IJ e ~>nee J~n, J~ngeren en keersvrij gemaakt. Toen was er ook heel veel
zondag rond zich voor een debat. ook vrouwen en migranten misbruikt worden protest om dezelfde redenen. Maar nu zijn die

door h~n op ~n plaa~.te zetten waardoor ze handelaars best tevreden met de situatie. Een
toch met verkiesbaar ZIJn,m~ar w~ar ze wel abrupte operatie is natuurlijk niet haalbaar,
stem~en zullen trekk~n. Als Je als. Jongere op maar als je het geleidelijk aan doet en een alter-
een liJststaat, dan doe Jedat o~dat Jeachter het natief biedt, zoals het openbaar vervoer, dan is
standpunt st<;iatva~ een portij. I~ ~om~op als het toch goed mogelijk .•
~roep, .enals Jedat ~lIetkun~~an Zie~ met ~ Hans-Christof: ..Leuven is op een periode van
in w<;itJekuntd~n.mdepolitie~.Aldief~l.dertjes achttien jaar gesaneerd en een toeristische en
van Jo~ger~n die binnen hun eigen pcrn] opko- kulturele stad geworden. Leuven moet het uit-
men, VI~~ Ik trouwen~ maar tlauwek~... eindelijk tod{ hebben van zijn horeka. We kun-
Willem: -Ofw~l doe Je d~n a<;inverrueuwmq, nen de stad in zekere mate wel verkeersarm
ofwel me~ Als Jongeren Zichmet op een. of on- maken, maar niet verkeersvn].»
dere maruer profileren, dan komen ze met a.G? Said: ..Dat laatste heb ik trouwens ook nooit
de bak want de mensen kennen per definitie beweerd
alleen hen die al aktief waren." ••••.•••••••••• 111!1
Thieny: «Natuurlijk, maar je kunt ook aan ver- ' -
nieuwing doen door in een vernieuwende partij
te gaan.. -
Said: ..Ik vind het belangrijker om die grote par-
tijen intern te vernieuwen. Wij hebben veel kri-
tiek binnen de partij, naar buiten toe moeten we
ze natuurlijk verdedigen. Maar ondertussen
proberen we de partij wel te veranderen."

Hans-Christof Carême: «Ikmoet zeggen dat ik
al vijf jaar heel positieve reakties heb gekregen.
Zowel van ouderen als van jongeren, zowel van
mensen binnen als buiten de partij. De mensen
vinden het goed dat er nog jongeren zijn die hun
nek willen uitsteken en iets willen veranderen."
Tom Van de Sande: .Vrij algemeen kun je stel-
len dat er een minderheid aan studenten is die
echt negatief ingesteld is tegenover politiek,
maar de meesten willen wel diskussiëren. Met
ons vrij radikale standpunt van de PvdAworden
we natuurlijk bekeken als totaal onrealistisch
maar de mensen vinden het positief dat we uit-
komen voor onze mening. Dus denk ikdat erwel

Veto: Vaak wordt beweerd dat het politieke klimaat nog een vrij gJ_O.temeerderheid is die zich bezig
echt rot is. Is dat voor jullie misschien een ekstra houdt met polltiek.» ..
motivatie om erin te stappen? En trouwens, is de ~~rn~ Vandaele: ..Er ~Jn ~el ':log veel par-
toestand wel zo slecht? tijen die rondlopen met ideeën die totaal niet
Said El Khadraoui: «In feite doe ik aan politiek meer i~. deze maatschappij. I:'<1ssen.De maat-
onder andere omdat ik vind dat het niet goed scheppij evolueert en de ~~tiek moe.~ook evo-
gaat. Ik wil de dingen veranderen, of dat nu lueren. Dat ge?eurt te ~elmg en zo ZIJn~r heel
populair is of niet. Dat neemt niet weg dat ik veel me~sen die hun eigen p~blemen met ve~-
bereid ben er veel tijd in te steken. Het is trou- woc:>r?Zlen.Endatverandert~~etdooraananti-
wens nooit zo geweest dat iedereen geïnteres- politiek te doen. Daarom zijn we ook afge-
seerd was in politiek. Maar het is nu wel zo dat er scheurd .van Rossem.Met all~n maar te zegge.n
minder mensen verbonden zijn aan organisa- w.ater met gaat en ~e~se':l wt te maken, ~om J.e
ties die dicht aanleunen bij de politiek. Men ~Ietv~r.lkg~loofmetmdievo~vananti~~li- Hans-Christof: "Voor mijn part mogen mi-
zweeftdus meer en kan zo kritischer gaan staan, tiek,.~e er bi! de mensen zou ZIJn.Veel politieke granten wel stemmen, of ze nu genaturaliseerd
zeker de jongeren notuurlijk.» partijen beshssen gewoon ~ver de hoofden van zijn of niet. Het is onlogisch dat mensen die hier
Stijn 8erckx: «Ik vind dat het juist wel goed de mensen heen, en da~r ligt h~t grootste Pro- al verscheidene tientallen jaren wonen, niet
gaat, zeker in onze partijwerking van de VU.Het bleem. Termunckveld IS daar m Leuven een kunnen stemmen terwijl Eurokraten die hier
probleem komt vooral door een beperkt aantal goed voorbeeld vun.» enkele jaren werken dat wel kunnen. Waar ik
schandalen die naar de bevolking toe een ver- Veto: En wat met de relatie met de ouderen in de wel problemen mee zou hebben, is dat in bij-
keerd beeld geven.» partij. Is het niet vaak zo dat de jongeren gebruikt voorbeeldeengemeenteaIsSint-loost-Ten-Node
~illiam Timme~ans: .~~t is vOC:>I?1belang- worden als progressief uithangbord maar voor de waar mee.~dG? de helft van de inwon~rs mi-
rijk dat mensen ZIchecht bî] de politiek betrok- rest weinig in de pap te brokken hebben? gI?nte~ ZIJn, Je de absolute meerderheid zou
ken voelen. ~~ wie aan de. ka~t ~lijft ~taan, Willem: •De CVPheeft daar natuurlijk een spe- kri!g~nm d~ gemeente~ad. Dat kan dus ruet.»
maakt een politieke keuze. Die wil Zichmet be- dfiek probleem mee. Wij zitten met die standen Said.. Dat IS demokratie. Het staat trouwens
moeien met de publieke zaak, die geeft er geen met die hokjespolitiek binnen onze partij en d~ lang niet vast dat al die mensen op dezelfde lijst

zullen stemmen. Waarom zou hun stemgedrag
zo grondig verschillen van dat van de Belgen?
Zowerkt het dus niet."
William: «Zowerkt het wél."
Thierry: «Ikzie daar ook geen probleem in. Wat
misschien wel een probleem zou zijn, is het feit
dat er juist daar een koncentratie van veel
migranten is, terwijl dat bijvoorbeeld in Leuven
veel lager ligt. Er moet een grotere spreiding
mogelijk zijn die de integratie bevordert,»

Veto: Als we deze diskussie eens laten voorwat ze is
en eventjes bekijken waarvoor jongeren allemaal
opkomen in hun partij, blijkt dan niet dat jullie spe-
dfieke programma's onderling niet echt veel ver-
schillen?
8ernard: «Als ik ons programma van de SLB
bekijk, dan vermoed ik wel dat velen hier het-
zelfde zullen verkondigen. Meer jongeren be-
trekken bij het gemeentebeleid, meer groen en
leefbare ruimte, een verkeersvrije stad, lagere
huurprijzen, een menswaardige en natuur-
vriendelijke werkgelegenheid, een eerlijker en
rechtvaardiger beleid; ik denk niet dat de ande-
ren zich niet kunnen scharen achter deze pun-
ten."
Veto: Erwordt tamelijk instemmend gemompeld. Is
Iedereen bereid om een koalitie te vonnen?

De meeste van de student -politid die we konden
strikken, komen op voor de Leuvense gemeente-
raad. Het gaat om Bernurd Vandoeie, tweede
kan Archeologie, die opkomt voor de SLB(So-
ciaal libertijnse Beweging), een scheurpartij
van Rossem; Said El Khadraoui, tweede kan
Moderne Geschiedenis, voor de SP; Hans-
Christof Carême, tweede kan Rechten, voor de
VLD;Tom Van de Sonde, tweede licentie Pol en
Soc, voor de PvdA en Thierry Loenen, student
Sociale Readaptatiewetenschappen, voor
Agalev. Verder waren er nog Stijn Berckx, eerste
kan Rechten, die met de VU opkomt voor de
provincieraadsverkiezingen en William Tim-
mermans, derde licentie Rechten, die opkomt
met de CVPvoor de gemeenteraadsverkiezingen
in Overijsse.

snars om. Dit is een vrij nutteloze keuze. Politiek
engagement is echt nog de moeite waard."

Anti

Kritisch

Voorwaarden
Veto: Als er ergens nood is aan vernieuwing is het
ook~I op het vlak van racisme en integratie. Voor
jongeren is dat toch een essentiële zaak. terwijl veel
partijen tamelijk op de vlakte blijven in deze mate-
rie.
Said: «Op dat punt wijk ik inderdaad af van het
standpunt van de meerderheid van de SP. De
portij is voor een versoepeling van de natura-
lisatie. Ik denk dat het een demokratisch recht is
dat mensen die hier al een aantal jaren wonen
en dus evenveel met de problemen te maken
hebben als iedereen die hier geboren is, dan ook
stemrecht moeten krijgen, zonder dat men daar-
voor een naturalisatie moet aanvmqen.»
Stijn: «Met de VUzijn we daar ook voor, maar
we verbinden er wel enkele voorwaarden aan,
namelijk voldoende geïntegreerd zijn in onze
samenleving. De migranten moeten daarvoor
natuurlijk wel voldoende kansen krijgen."
Thierry: .Maar hoe trek je de grens?
Stijn: «Met een taaleksamen Nederlands. Op
die manier is er een serieuze voorwaarde gesteld
om aan het beleid deel te nemen .•
Said: -Dct is nonsens. Er zijn mensen die hier
geboren zijn en die ook geen deftige proef Neder-
lands kunnen atleggen .•
Thieny: -Dct standpunt slaat inderdaad op
niks. Iemoet mensen de mogelijkheid geven om
deel te nemen aan het beleid door kansen te
geven zodat ze zich fatsoenlijk kunnen integre-
ren. Als mijn kinderen naar een franstalige
school gaan en bijna geen Nederlands kennen,
wat dan?

Problemen

Toeristen

Hans-Christof: «Dat denk ik niet. Een autovrij
stadscentrum, daar is de VLDzeker tegen. De
handel in Leuven is nu al aan het verslechteren.
Het isallemaal gemakkelijk voormensen die tijd
hebben om in het weekend eventjes tegaan win-
kelen, maar er zijn er ook die heel vlug ietswillen
afhalen. We zijn niet tegen het idee, maar voor
Leuven is het niet realiseerbaar ...

Veto: Jullie bevinden zich inde unieke positie omde
link te leggen tussen de studenten en het stads-
beleid. Veelgebeurt daar momenteel niet rond. Wat
moet er veranderen?
Stijn: «Stemrecht voor studenten is voor de VU-
jongeren te ver gegrepen, maar er moet wel een
soort studentenadviesraad komen, een instel-
ling waarmee studenten inspraak hebben in het
beleid. Endatzou niet van de KU Leuvenmogen
uitgaan omdat die andere belangen te verdedi-
gen heeft dan de studenten ...
Thierry: ..Ikdenk dat je de bewoner van Leuven
en de kotstudent veel dichter kunt brengen door
het oprichten van wijkcentra, verschillende vor-
men van inspraak, adviesorganen. Maar als je
zegt stemrecht, brengt dat heel veel met zich
mee, ook op finandeel gebied. Ik denk dat dat
echt te ver gegrepen is.•
Veto: De huidige CVP-VLD koalitie is nu al achttien
jaar aan het bewind. Vaak wordt het verwijt ge-
maakt dat er in die periode heel weinig visie te mer-
ken was in het beleid, en dan zeker niet van de VLD.
Hans-Christof: ..Dat wordt inderdaad vaak be-
weerd. Ikben het daar natuurlijk niet mee eens.
Er zijn drie VLD-schepenen in het kollege en die
hebben wel degelijk gepresteerd. Natuurlijk is
het wel zo dat burgemeester Vansina iemand is
die nogal autoritair zijn wil oplegt en niet vlug
tot kompromissen bereid is. Maar het blijft na-
tuurlijk een koalitie .•
Tom: «De een zal het natuurlijk de anderverwij-
ten in de koalitie, maar jekunttoch moeilijk van
een beleid met een visie spreken. Bij het mobi-
liteitsplan kun je toch niet van een visiespreken,
van een fietsenbeleidsplan hebben ze hier ge-
woon nog niet gehoord .•
Said: «Eenvisie op langere termijn is inderdaad
ver te zoeken. Neem nu het kultuurbeleid. Er is
hier in Leuven ongelooflijk veel talent aanwe-
zig, er is hier een enorm potentieel aan kulturele
aktiviteiten. Maar alles is hier zo middelmatig,
er is weinig ambitie. Ie moet de mensen die iets
kunnen organiseren meer rond de tafel brengen.
Waarom kan een stad als Leuven dat niet uon?»
Hans-Christof: «[uist op dat vlak moeten er
bruggen geslagen worden naar studenten toe.
Het Stuc is inderdaad iets dat veel meer steun
verdient. Er zijn blijkbaar verschillende pro-
jekten die heel weinig steun krijgen in Leuven."
Veto: Dat zullen we niet ontkennen. In elk geval
hoopt Veto natuurlijk een van u als nieuw burye-
meester te kunnen verwelkomen. Kwestie van realis-
tisch te blijven.

Henk Dheedene
Peter Van Rompaey

(foto's Kristof Braekeleire)


