Geen marktrock dit jaar?

LEUVEN — Volgens schepen van kuituur Roos Van
Hove zal dit jaar op 15 augustus „Marktrock 83" niet
kunnen doorgaan. De organizatoren plaatsen achter de
opzet ook een vraagteken maar ze hopen nog op een kentering ten gunste. Wat is het probleem: de Oude Markt ligt er
opengebroken bij en het schepenkollege weigert de toelating voor grootse feesten in die omstandigheden. Vorig
jaar waren er 7.000 aanwezigen volgens de organizatoren,
8.000 zelfs volgens de stad.
Marktrock was wat nieuws
qua zomeranimatie vorig jaar.
Big Bill zorgde voor een hoop
ambiance, even groot als de kasseistenen vandaag hoog liggen.
De horeca-sektor van de Oude
Markt wilde de festiviteit opnieuw organizeren ten einde
een belabberd voorseizoen goed
te maken. Zij leden al onder de

werken tijdens b.v. de Luister
van Leuven. Het horecakomitee
maakt deel uit van de vzw
Marktrock en had geld veil voor
e^n heruitgave maar stuit op
problemen.
Het schepenkollege weigert
de vergunning wegens de in uitvoer zijnde werken. Het gedeelte
tussen het Drievuldigheidskollege en de Krakenstraat zal
klaar zijn maar dat acht het
kollege onvoldoende voor een
zo groots festijn. Iedereen treurt
erom, ook schepen Van Hove
die net nu op andere plaatsen
met identieke animatie van

start gaat tijdens de zomer:
„Spijtig, maar je kunt geen omelet maken zonder eieren te bre-

Marktrock zegt in een mededeling te hopen dat het bestuur
vooralsnog haar mening zal
herzien. Zij menen toe te komen
met het halve plein, temeer daar
de werken in augustus naar het
hele andere uiteinde verschoven zullen zijn. Ook de kermisfoor zal een plaats krijgen op de
markt begin september. De organizatoren wijzen erop dat menige sponsor al steun had toegezegd zodat het festival met gratis entree kon plaats vinden. Met
de groepen waren al voorlopige
afspraken gemaakt. Marktrock
wijst er ook op dat de dienst der
Openbare Werken van de stad
zelf ook een gunstig advies
heeft gegeven. Vorig jaar steunde het stadsbestuur zelfs met
meteen 70.000 fr. (rb)

