
Met nieuws uit en over 
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, 

Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem

De Zes
Nationaal stadion wordt paard van Troje
We blijven erbij: Vlaanderen heeft zich op een onvoorstelbare manier laten doen in het dossier van het nationaal voetbalstadion. Uiteraard zijn wij niet 
gekant tegen een nieuw nationaal stadion, maar zo’n project hoort om vele redenen thuis in Brussel en niet in de Vlaamse Rand. Er zijn in Brussel trouwens 
locaties (zoals Schaarbeek-Vorming) die veel beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Zeker op parking C aan de noorderring is 
zo’n nieuwe publiekstrekker ongewenst, 
want de Ring is er vandaag al overver-
zadigd. Het gaat om het drukst bereden 
stuk autoweg van het land. Met Uplace, 
met Neo, het geplande mega shopping-
centrum aan de Heizel en het stadion er-
bij, krijgen we de algehele stilstand, een 
absoluut verkeersinfarct in het hart van 
het land. Je moet toch geen expert te zijn 
om dit te voorspellen?  
Bovendien is dit stadion een regelrecht 
paard van Troje voor Wemmel en Grim-
bergen. Want Brussel zal er de lakens 
uitdelen en Anderlecht, een club die van-
daag in Brussel als Franstalige club staat 
ingeschreven, krijgt er zijn thuisbasis. 
De noordrandgemeenten staan nu reeds 
sterk onder druk van de verfransing en 
de verBrusseling. Deze druk zal nog veel 
sterker worden.
We vernemen dat een federaal politie-
korps onder Brusselse leiding aldaar de 
orde zal handhaven.

En wat deed Vlaanderen?
Vlaanderen had dit kunnen voorkomen 
door zelf tijdig een nuttige invulling te ge-
ven aan dit 27 hectare groot terrein. Par-
king C is immers een van de kroonjuwe-
len van het zogeheten ‘Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel’. Dan had je toch mo-
gen verwachten dat de Vlaamse overheid 
concrete voorstellen zou doen of gedaan 
hebben voor dit cruciaal gelegen gebied, 
die in de eerste plaats uitstraling zouden 
geven aan Vlaanderen? Niets is minder 
waar: een inspiratieloze Vlaamse regering 
heeft zich gewoon de wet laten dicteren 
door Brussel en heeft besloten de situatie 
haast lijdzaam te ondergaan. 
Wanneer u dit leest, zal er misschien al een 
keuze gemaakt zijn tussen een van de drie 
projecten. Als we goed zijn ingelicht, zijn 
deze projecten van erg ongelijke kwaliteit 
en zijn er feitelijk maar twee kanshebbers. 
De kans is daarbij behoorlijk groot dat er 
naast het stadion ook andere activiteiten 
zullen ontwikkeld worden die helemaal 
op Brusselse leest zullen geschoeid zijn. 
Met een paar duizend vierkante meter 
kantooroppervlakte en een paar duizend 
personeelsleden.
Mogen we daarom vragen dat de Vlaamse 
regering en de Vlaamse parlementsleden 
uiterst waakzaam zouden zijn in dit dos-
sier? Het is nog niet te laat. De Vlaamse 

regering kan dit gevaar nog steeds coun-
teren met zinvolle alternatieven. Maar ze 
moet dan wel dringend uit haar pijp ko-
men. 

Wat gebeurt er te velde?
Op 12 januari vergaderde in de Eikstraat 
te Brussel een zogeheten ‘jury.’ Daarvan 
maakten deel uit: burgemeester Marleen 
Mertens van Grimbergen, dhr Verloes, 
van het buurtcomité Verregat in Laken, 
een aantal architecten van de stad Brus-
sel, de aldaar pas benoemde Brusselse 
Bouwmeester Kristiaan Borret, verte-
genwoordigers van het Brussels Gewest 
en het kabinet Vervoort, Brussels bur-
gemeester Yvan Mayeur, eerste schepen 
Alain Courtois en een pak advocaten en 
consultants voor de stad Brussel. Van het 
Vlaams Gewest was er geen afvaardiging 
vermits men aldaar daarover nog geen 
eensgezindheid had bereikt. De gemeen-
te Wemmel was men vergeten uit te no-
digen.
Deze informatieve vergadering was be-
doeld als eerste overleg over de komende 

vergaderingen en de verduidelijking van 
de rol van deze jury. Die wordt veron-
dersteld niet-bindend advies te kunnen 
geven over architectuur, mobiliteit en 
inplanting. Financiën is zeker niet hun 

dada.   Ten laatste op  2 februari moeten 
de drie mededingende consortia (Ghe-
lamco, Besix en Denys) hun laatste offer-
te binnenbrengen, midden maart wordt 
dan de ‘preferred bidder’ aangewezen, in 
de zomer wordt de definitieve partner 
aangeduid. Zes maand later hoopt men 
de vergunningen binnen te halen. De 
werken zouden dan beginnen begin 2016 
om omstreeks midden 2018 klaar te zijn 
en volgens de vereisten van de UEFA te 
kunnen proefdraaien met het oog op een 
paar voetbalmatchen in het kader van het 
Europees kampioenschap in 2020.

En Grimbergen?
In besloten zitting  kregen de gemeente-
raadsleden een voorstelling van de drie 
projecten. Daarover hebben zij zwijg-
plicht. Voor de gemeenteraad noch voor 
het Vlaams Gewest is het begin februari 
een uitgemaakte zaak bij wie de bouw-
aanvraag wordt ingediend.      
Inmiddels is het ook gebleken dat vanuit 
het Grimbergs gemeentebestuur erg dub-
belzinnige signalen werden uitgestuurd: 
geen krachtdadige afkeuring maar wel 
een uitgesproken voorkeur van een meer-
derheidspartij, de Open VLD, die zich in 
het voorbije najaar voor het nieuwe sta-
dion heeft uitgesproken. Bij de oppositie 
heeft de lijst Vernieuwing zich zonder 
omwegen tegen de bouw van een nieuw 
stadion verzet. De N-VA-fractie hoopt 
dat het complex er door de omvangrijke 
problemen bij de vergunningsprocedures 
niet zal komen.
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Vijfdubbele dank
Wij ontvingen dankbaar 2500 euro van Flandria vzw 
en 250 euro van Vlaams Genootschap Vlezenbeek.
Ook de Marnixring Vlaemsch Hooft stak ons weder-
om een hart onder de riem met 150 euro sponsoring. 
Dergelijke steunbijdragen laten ons toe o.m. in Wemmel  en Grimbergen De Zes 
op massalere schaal te verspreiden en de bevolking wakker te schudden tegen een 
Brusselse stadioninvasie op Wemmels-Grimbergs grondgebied.
Ook de Internationale Serviceclub Marnixring in haar/zijn geheel kwam ons vanuit 
Zwijnaarde, waar het secretariaat is gevestigd, verblijden met een in dank aanvaarde 
steunbijdrage van 250 euro. 
Als alle goede dingen in  drieën bestaan, dan voegen we hierbij nog de Marnixring 
Antwerpen Centrum. Die stortte 500 euro om al zijn leden een serieus steunabon-
nement op ons blad te bezorgen.
Vanzelfsprekend gaat onze dank ook naar de meer dan duizend families  die mede 
na het ontvangen van een poëtisch jaaroverzicht hun (steun)abonnement vernieuw-
den.  



Wemmel Kraainem

Gestegen en gezakt
Jaarverslag Politie 2013
Het jaarverslag 2013 voor de politiezo-
ne AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en 
Wemmel) kan de gunstige evolutie van 
de criminaliteitscijfers, zoals opgetekend 
in 2012, spijtig ge-
noeg niet bevestigen. 
AMOW is na Leuven 
de op één na grootste 
politiezone van Vlaams-Brabant. De poli-
tiezone is zeer divers en telt met Wemmel 
en Asse (Zellik) twee eerder verstedelijkte 
gemeenten, die bovendien direct gren-
zen aan Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Met de nabijgelegen Ring als vlucht- en 
aanrijweg wekt het geen verwondering 
dat vooral Wemmel en Asse hoge toppen  
scheren in de criminaliteitscijfers.
Ten opzichte van het referentiejaar 2010 
stegen de woninginbraken met 25% en de 
pogingen tot inbraak zelfs met 41%. Het 
is  opmerkelijk dat het aantal inbraken 
in Merchtem en Opwijk in 2013 lichtjes 
daalden maar daarentegen significant 
toenamen in Wemmel en Asse. Het aan-
tal diefstallen in auto’s nam in 2013 merk-
waardig genoeg sterk af in Wemmel ten 
opzichte van 2010.
De diefstalintensiteit volgt een karakte-
ristiek patroon. Dieven zijn vooral actief 
op donderdag en vrijdag. De zondagsrust 
wordt ook  door het dievengild geres-
pecteerd en na een verkwikkende rust 
wordt het zware werk (woningdiefstal 
met braak) voornamelijk uitgevoerd op 
maandag. 
De maand augustus vormt een negatieve 
uitschieter en dan pieken ook de politie- 
interventies.

Op vlak van de verkeersveiligheid is er 
een gunstige evolutie voor 2013 in de 
AMOW-zone. Enkel voor Wemmel wordt 
een stijging opgetekend van ongevallen 
met stoffelijke schade.
Het valt ook op dat het politiekader in 
de AMOW-zone zwaar onderbemand/
onderbevrouwd is. Het in 2010 goedge-
keurde personeelskader voorziet in 34,5 
eenheden administratief en logistiek per-
soneel en 134 medewerkers voor het ope-
rationele kader. In 2013 telde de zone 28,6 
administratieve krachten en 112,4 opera- 
tionele medewerkers. Bij Koninklijk  
Besluit in 2007 werd voor AMOW een mi-
nimaal effectief van 120 operationele en 
8 administratieve krachten vastgesteld. 
Gezien de onderbezetting kan AMOW 
gebruik maken van de mogelijkheid tot 
prioritaire werving. Zo werden in 2013 
drie plaatsen vacant verklaard, waarvan 
er twee reeds ingevuld werden.

Rustig politiek vaarwater
Het politieke leven in Wemmel kabbelt 
rustig verder. Na een initieel moeilijke 
meerderheidsvorming, lijkt de samen-
werking  tussen de Nederlandstalige lijst 
WEMMEL en gematigde Franstaligen, 
afgescheurd van de Franstalige LB-lijst, 
vlot te verlopen. Zelfs de Franstalige 

hardschreeuwers, die de oppositie vor-
men, houden zich betrekkelijk koest. Het 
is symptomatisch dat het laatste artikel 
over Wemmel in Le Soir, dat in het verle-
den niet te beroerd was om communau-
taire olie op het vuur te gooien in de 

Rand, reeds dateert 
van vóór de gemeen-
teraadsverkiezingen.
Ex-schepen Herman 

Vandervoorde (WEMMEL, CD&V) verlaat 
de gemeenteraad omwille van een profes-
sionele carrièrewending, die niet verenig-
baar is met het mandaat van gemeente-
raadslid. Hij wordt opgevolgd door de 
acteur Bert Vanniewenhuyse, waardoor 
Groen  via het kartel WEMMEL voor het 
eerst vertegenwoordigd is in de Wemmel-
se gemeenteraad.

Muur Sint-Servaaskerk
Er lijkt eindelijk schot te komen in de 
zaak van de ingezakte omwallingsmuur 
van de Sint-Servaaskerk in het centrum 
van Wemmel. Reeds tien jaar ontsiert 
de gestutte kerkmuur het beeld van het  
vroegere dorpscentrum. Met de onder-
tussen ook jarenlange leegstand van een 
horecapand (het Hooghuis) en een win-
kelpand rechtover de kerk verloor het 
oude dorpscentrum al heel wat charme 
en vertoonde  eerder het aanblik van een  
troosteloos verkrottende stadswijk zoals 
men die in Brussel placht tegen te komen.  
De komst van een nieuw dorpscentrum 
aan de Markt  droeg wellicht bij tot een 
verschuiving van de dorpsactiviteiten, 
weg van het oude dorpscentrum rond de 
kerk.

Het beheersplan voor het beschermde 
landschap rond het kasteel-gemeente-
huis en de kerk werd nu goedgekeurd 
door Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois. Een stevige subsidiëring  van 
40% van de kosten van  de werkzaamhe-
den wenkt.
Het centrum rond de kerk kan eindelijk  
heraangelegd worden en zal tezelfdertijd 
ook autoluw gemaakt worden.

Wisselwerking met Brussel
In een studie van het Steunpunt Sociale 
Planning omtrent de wisselwerking tus-
sen Brussel en Vlaams-Brabant blijkt dat 
de Brusselse invloed bij uitstek geldt voor 
de zes faciliteitengemeenten.
Tussen 2008 en 2012 kwamen er netto 
11.9 per 1000 inwoners bij in de Rand  die 
Brussel ontvluchtten. Voor Wemmel is dit 
17.9 per 1000 en in Drogenbos zelfs 20.5 
per 1000.
Wat betreft  Nederlandstalig onderwijs 
groeit het aantal leerlingen uit Brussel in 
Vlaams-Brabantse scholen. Toch blijft de 
pendel naar het Nederlandstalig onder-
wijs in Brussel groter. Van de kinderen 
uit Wemmel die Nederlandstalig secun-
dair onderwijs volgen, gaat 54% naar een 
school in Brussel.

Haec est Clara dies... (Dit is de beroemde dag...)

Clara Haesaert toch gevierd
Eerder stelden we hier schamper vast dat 
de 90ste verjaardag  van Clara Haesaert in 
Kraainem zo goed als niet opgemerkt dreig-
de voorbij te gaan. (De Zes, 2014/4) De van 
oorsprong Lim-
burgse dichteres 
woont nochtans 
al vele jaren in 
deze Vlaamse gemeente met faciliteiten 
voor de Franstalige inwoners. Wat wil je 
als Franstalige FDF’ers het voor het zeggen 
krijgen in een wettelijk nog altijd Vlaam-
se gemeente! Maar ja, Clara Haesaert is 
nu eenmaal iemand met een meer dan rijk 
gevuld cultureel literair leven achter zich, 
maar dat speelde zich tot vandaag af in het 
Nederlands en dat is natuurlijk niet besteed 
aan onze Fransdolle bestuurders. En dus 
zorgde de Vlaamse bibliotheek van Kraai-
nem voor een feestelijke Clara Haesaert- 
avond.

Er kwam flink wat volk opdagen om sa-
men met de ook verjarende bibliotheek de 
nog altijd zeer levendige dichteres in de 
bloemetjes te zetten. 1 opvallende afwezi-
ge: de nochtans aangekondigde Vlaamse 
minister voor de Rand, Ben Weyts. Hij  
stuurde een nobele N-VA-onbekende 
uit de verre omgeving die het interes-
sant vond te vermelden dat Kraainem 
erg moeilijk om vinden was! Niet alleen 
mocht schrijfster Saskia De Coster haar 
jongste boek “Wij en ik” voorstellen. Voor 
de jarige dichteres had de bibliotheek een 
grote kleurrijke verjaardagskaart voorbe-
reid “Dichteres Clara Haesaert 90” . Met 
een uitgebreide biografie van de dichte-
res die voor een keuze uit haar dichtwerk 
zorgde op de verjaardagskaart. Een zeer 
verzorgde en  verdiende herinnering aan 
een (zeldzaam) uitgesproken Vlaams cul-
tureel gebeuren in Kraainem. 

10 jaar Vlaamse bibliotheek
Voor de organiserende Vlaamse biblio-
theek was de Clara Haesaert-avond zeker 
een stevig schot in de roos. De nu tienjari-
ge “bib” zoals men in Kraainem zegt, kon 

zodoende de buitenwereld 
laten zien dat de nog jeug-
dige bib de moeite waard is.
Kraainem was inderdaad 

ooit goed op weg om de enige Vlaam-
se gemeente te worden zonder erkende 
bibliotheek. De Fransdolle Kraainem-
se meerderheid dacht er niet aan ooit te 
doen wat de Vlaamse wet haar nochtans 
al lang voorschreef. De Vlaamse wil om 
dat onwillig Franstalig gemeentebestuur 
te verplichten dat toch te doen, was en 
bleef dode letter. En dus bleef de bestaan-
de Vlaamse parochiale (letterlijk!) biblio-
theek vegeteren tot die de strijd moest sta-
ken: geen centen en vooral geen Vlaamse 
interesse Aan  Vlaamse kant  slaagden 
sommigen er uiteindelijk toch in om de 
gemeente te overtuigen om  een finan-
cieel handje toe te steken. Die zag in die 
Vlaamse bereidwilligheid om de Vlaamse 
wet te negeren een welkome kans om ook 
de al lang bestaande Franstalige biblio-
theek, natuurlijk ook privé, gelijktijdig 
ook een gemeentelijke helpende hand te 
reiken. De twee bibliotheken kregen zo-
als dat gaat in een Vlaamse faciliteitenge-
meente, precies evenveel. Of even weinig? 
Alvast voldoende om met veel Vlaams 
zweet en tranen een heropstart van “de 
bib” mogelijk te maken. “Parochiaal” werd 
omgeruild voor “gemeentelijk”, alhoewel 
de gemeente niets te maken heeft met de 
nu tienjarige “ bib”. 
Intussen zorgde de Vlaamse overheid voor 
een behoorlijk “leefloon” voor de Vlaamse 
bib, die nu over een deeltijdse vaste me-
dewerker beschikt, een  infrastructuur die 
er mag zijn en een stevig aanbod. Zowaar 
ook enkele wegwijzers. Alleen moet men 
al van Kraainem willen zijn om op zoek te 
willen gaan naar die Vlaamse bib die niet 
“Vlaams” mag genoemd worden. Een iets 
grotere ruimte op een meer toegankelijke 
plaats zou de jarige alvast op weg helpen 
naar een feestelijke 20ste verjaardag. Een 
opdracht voor de komende tien jaar!

Reeds 10 jaar wordt de kerkmuur van de Sint-Servaaskerk gestut

Huldiging Clara Haesaert tijdens 
viering 10 jaar “bib” Kraainem (foto JV)

Ieder zijn zes
Gezocht
Wie vindt dat hij/zij ook zijn/haar steentje 
zou kunnen bijdragen tot de versterking 
van de bestuurs-  en de verzendingsploeg 
van het Komitee der Randgemeenten met 
zijn blad De Zes, mag vrijblijvend maar 
een in dank aanvaard mailtje sturen aan 
redactie@dezes.org

Verontrustende Taalbarometer
De Vlaamse regering en de provincie 
Vlaams-Brabant lieten in 
de Vlaamse Rand (281.995 
inwoners tussen 20 en 80 
jaar in 2010, gevestigd 
in 19 gemeenten  rond 
Brussel, namelijk de zes 
faciliteitengemeenten en 
dertien andere die ofwel 
aan Brussel grenzen of-
wel aan een faciliteiten-
gemeente), een analyse 
maken van de taalsituatie 
op basis van een eerste 
Brio-taalbarometer. 
Het veldonderzoek  vond 
plaats tussen juli en no-
vember 2013.  2503 per-
sonen beantwoordden 

de vragenreeks in een 20 minuten durend 
gesprek. Rudi Janssens, verbonden aan 
het Brussels Informatie- Documentatie- 
en Onderzoekscentrum (BRIO) van de 
VUB maakte er een boek over  onder de 
titel: ‘Taal en Identiteit in de Rand.’
Meer info hierover: www.briobrussel.be
In een BELGA-bericht lezen we dat Ben 
Weyts, minister van de Vlaamse Rand, uit 
deze studie verontrust concludeert dat 
één derde van de inwoners aldaar geen 

Nederlands kent, dat 
maar 45 procent er het 
Nederlands als thuistaal 
heeft, dat 67 procent van 
de mensen met als thuis-
taal het Frans zijn kinde-
ren naar het Franstalig 
onderwijs stuurt en maar 
19 procent naar het Ne-
derlandstalig onderwijs, 
als teken van bereidheid 
tot integratie. Die blijkt 
het nog minder te zijn 
wanneer 82 procent van 
de Franstaligen vindt dat 
er voor de Vlaamse rand 
een tweetalig statuut zou 
moeten komen. 
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Sint-Genesius-Rode

Toon en geluid
Toon Van Hoogenbemt
Met grote droefheid moeten wij opnieuw 
het overlijden melden van een van onze 
vroegere bestuursleden van het Komitee 
der Randgemeenten. Na het heengaan 
van Kraainemnaar 
Lucien Van hamme, 
professor emeritus 
V.U.B., in oktober, 
was het nu Antoon 
Van Hoogenbemt, die ons op 10 december  
verliet. Hij was oud-leraar Nederlands 
aan het Koninklijk Atheneum te Brussel, 
voormalig wetenschappelijk medewerker 
bij de Koninklijke Bibliotheek van België 
en was jarenlang actief in de Wezembeek-
se gemeentepolitiek als gemeenteraads-
lid, OCMW-raadslid, als voorzitter van 
DWO (Democraten Wezembeek-Oppem), 
de Nederlandstalige oppositie.
Toon was een correct, een consequent 
Vlaming. Uw hoofdredacteur leerde 
hem omstreeks 1958, het jaar van de 
Wereldtentoonstelling, kennen toen  zij 
beiden dagelijks met  autobus 30 naar 
Brussel reden om daar de Vlaamse jeugd 
in atheneum en college les te gaan ge-
ven. Hun beider belangstelling voor het 
Nederlandstalig karakter van Wezem-
beek-Oppem is toen maar al te vaak de ge-

spreksstof geweest tijdens hun dagelijkse 
busrit.  Een doorverwijzing van de toen 
pas ingeweken Wezembekenaar  door de 
autochtone Chiroleider en pas aange-
stelde penningmeester  van het Vlaams 
Komitee Kraainem, Wezembeek-Oppem 

en Tervuren naar het 
verenigingsleven al-
hier, was wellicht het 
begin van een meer 

dan vijftigjarig engagement van Toon in 
het Wezembeekse socio-culturele en later 
politieke leven. Wij blijven hem dankbaar 
gedenken.

AWACCS
In Uitgekamd, het nu nog negen keer per 
jaar uitkomend tijdschrift van het Ge-
meenschapscentrum De Kam en vzw de 
Rand, lezen we dat AWACCS, de sterk 
Franstalige vereniging tegen vliegtuigla-
waai, opnieuw een subsidie van 10.000 
euro vraagt om juridisch te ageren tegen 
wat op en boven  het Zaventemse in hun 
oren te luid klinkt. Een amendement van 
raadslid Wim Peeters (WOPlus) om die  
erg hoge subsidie te laten vervangen door 
eigen fondswerving van de vereniging, 
werd Franstalige meerderheid tegen Ne-
derlandstalige minderheid verworpen.

Wezembeek-Oppem

Droogenbosch
Revue
De Cultuurraad van Drogenbos brengt op 
zaterdag 9 om 18 uur en op zondag 10 mei 
om 15 uur een totaal-
spektakel  met zang, 
dans en muziek on-
der de noemer: ‘Van Droogenbosch naar 
Drogenbos’, een humoristisch en ludiek 
overzicht van 135 jaar verenigingsleven al-
hier. Het toneel wordt in het dialect van 

Drogenbos gespeeld, en alle verenigingen 
aangesloten bij de Cultuurraad spelen 
mee. Een tip voor een aangename uitstap, 

een mooi avondje/
middagje uit of ge-
woon een blijk van 
sympathie voor deze 

kleine gemeente ten zuiden van Brussel. 
Een aanrader voor allen. Meer info bij het 
GC de Muse.

Bib en Expresne(s)t
Het Gewestelijk Expresnet
Op 3 november botste in de buurt van het 
treinstation een werklocomotief tegen 
lage snelheid met een passagierstrein die 
net uit het station kwam. Zestien lichtge-
wonden werden afgevoerd. Natte blade-
ren op het spoor waren allicht de aanlei-
ding. 
Als je bedenkt dat 
het dwarsliggende 
g e m e e n t e b e s t u u r 
en twee inwoners van Linkebeek al heel 
lang procederen tegen het verlenen van 
de broodnodige vergunningen voor het 
Gewestelijk ExpresNet (GEN), waarbij 
verdubbeling van het spoor is gepland 
met een derde en vierde spoor voor de 
spoorweg naar Charleroi, dan vraag je je 
wel eens af of de kans op vallende en bot-
sing veroorzakende bladeren niet meteen 
verdubbelt in dit Linkebeek, dat Felix 
Timmermans zo tekenend afschilderde 
als ‘een nest in de bomen.’

Bibliotheek erkend
De Vlaamse overheid heeft op verzoek 
van het gemeentebestuur voor het eerst 
de gemeentelijke bibliotheek erkend. Dat 
heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
uitbating. De bibliothecaris moet zich 
nu aan de Vlaamse spelregels houden 

en ervoor zorgen dat 75% van de boe-
ken Nederlandstalig is. Die zullen vooral 
jeugdboeken zijn vermits het vooral de 
Nederlandstalige scholen zijn die er ko-
men aankloppen. 
Min of meer als compensatie voor die 
Vlaamse betoelaging, heeft het gemeen-

tebestuur bedongen 
dat het jaarlijks 2500 
euro subsidie mag 
verlenen aan de Bi-

bliothèque des Jeunes.
Wellicht is de afgebouwde verplichting 
om een voltijdse bibliothecaris in dienst 
te hebben  - wat in het kleine Linkebeek 
moeilijk lag  - mede een stimulans geweest 
om het niet zo Vlaamse gemeentebestuur 
over de Vlaamse streep te trekken. 
Hopelijk komen de Linkebekenaars die 
hun gading  meer vonden in de bibliothe-
ken van Rode en Alsemberg, nu opnieuw 
aankloppen in de Dapperensquare.

Waarnemend
Onder de misleidende titel “Damien 
Thiéry burgemeester” schreef De Stan-
daard op 3 februari dat de gemeenteraad 
hem opnieuw als waarnemend burge-
meester heeft aangeduid. Lichtmis heeft 
de Linkebeekse breinen geen licht ge-
bracht. 

Café en Kwadebeek
Vlamingen alhier krijgen op adres in 
Rhode-Saint-Genèse een ééntalig Franse 
publiciteitsfolder  toegestuurd van va-
kantieclub Vayamundo  Ol Fosse d’0uth 
te Houffalize. Met die club staan ook De 
Kinkhoren en Ravelingen uit Oostende 
onder hetzelfde ma-
nagement. Krijgen 
Franstaligen in Ko-
men of Moekroen  
ééntalig Nederlandse folders op Neder-
landstalige adressen aldaar vanuit Oos-
tende?

Voorlaatste café dicht
Lizette en Henri Weemaels van ’t Bin-
nenhof, vlak bij de hoofdkerk van Rode, 
hielden er mee op. 31 jaar dorstigen laven 
en hongerigen de mond met snacks vol-
stoppen, daarvoor moet je tegen weinig 
nachtrust kunnen en graag een gesprekje 
met de klanten aangaan die over de vloer 
komen. Het hele gebouw werd aan een 

brouwer verkocht maar die vindt voor-
lopig geen koper. Van de zestien cafés 
in de buurt, was dit de voorlaatste, waar 
het licht uitging. Misschien is het voor 
de Franstalige meerderheid in Rode geen 
groot probleem dat zowat al de cafés in 
het centrum dichtgaan. Dan heeft ze im-
mers veel minder last van cafépraat.
Het gemeentebestuur, dat graag het cen-
trum weer nieuw leven wil inblazen en 
bereidwillig aldaar fotografisch in beeld 
komt bij de geplande opening aldaar van 
oplaadpompen voor elektrische wagens, 
zou best eens breinstormen om voor dat 

centrum wat meer leven in de brouwerij 
te brengen.  Nu lijkt het alsof ze  mensen 
straks enkel naar het centrum lokken met 
de slogan: ‘Rij, fiets of loop naar de pomp.’ 

Kwadebeek
Als je sommige pro-
jectontwikkelaars 
hun gangen laat gaan, 
dan is de opvang van 

het afvalwater hun bekommernis niet. 
Integendeel: alles in de een of andere na-
bije beek laten lozen en klaar is Kees maar 
zeker niet de Kwadebeek. Naast een  col-
lector komt er ook een pompstation, ge-
raamd op 850.000 euro. Aquafin en het 
gemeentebestuur ruimen hiermee een  
reden op om wandelaars hun neus te la-
ten ophalen voor een wandeling langs de 
Kwadebeek.  Meteen komt het afvalwater 
en het regenwater aldaar in een volledig 
gescheiden stelsel.   

Ereburger
Herman Van Rompuy, oud-eerste minis-
ter en tussen 2010 en 2014 eerste voorzit-
ter van de Europese Raad, is op voorstel 
van het schepencollege op 5 februari door 
de gemeenteraad tot ereburger van Rode 
benoemd. De Vlaamse eenheidlijst had 
dat verzoek al twee keer ingediend maar 
bot gevangen.  Nu Herman aan het eind 
van zijn politieke functies is gekomen, 
heeft men hem, kort na Lichtmis op 2 fe-
bruari, ook gemeentelijk in het zonnetje 
gezet.

cijfergegevens aangeleverd door oud-senator Bart Laeremans
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Telling 2013 Kind & Gezin — volgens thuis gesproken hoofdtaal

‘t Binnenhof, voorlaatste café waar het licht uitging (foto EDB)



Info & reservatie  0 3/237.93.92  w ww.zangfeest.or g  

Citroëngarage aan Scainteletteplein

Ieder zijn zes
Zangfeest
Op zondag 8 maart is u in de Lotto–Arena 
naast het Antwerps Sportpaleis met dui-
zenden anderen welkom om 14.30 uur om 
er voor Vlaanderen, dat vijf jaar lang zijn 
communautaire verlangens moet opber-
gen, minstens muzikaal een andere toon 
aan te slaan. Alle info via www.zangfeest.
org of telefoon: 03/237.93.92. Toegangs-
kaarten rang 2: 17/15; rang 1 39/37 met re-
ceptie achteraf

OCMW
In 2019 komen de OCMW’s in zowat alle 
Vlaamse gemeenten in de handen van het 
nieuwe gemeentebestuur, dat in oktober 
2018 bij de volgende gemeenteraadsver-
kiezingen zal worden verkozen. In onze 
zes gemeenten is dat echter niet het geval. 
Bij ons blijven de OCMW’s bestaan. Onze 
zes gemeenten zijn dank zij het facilitei-
tensysteem eens te meer het slachtoffer 
van de zoveelste uitzondering, waarmee 
wij alhier werden bedacht. Net zoals de 
gemeenteraadsverkiezingen hier anders 
verlopen dan in heel Vlaanderen met een 
rechtstreekse verkiezing van de schepe-
nen, zo wordt ook meteen blijvend een 
aparte verkiezing van het OCMW geor-
ganiseerd. In de zesde staatshervorming 
werden onze zes faciliteitengemeen-
ten eens te meer in een bijzondere wet, 
slechts te wijzigen met tweederde meer-
heid en een meerderheid in elke taal-
groep. Zoals iedereen nog wel weet werd 
ook dit onderdeel van de wet met geest-
drift door de CD&V, SP.a, Open VLD en 
Groen goedgekeurd.   Nu al rijzen vragen 
over subsidiëring en werking van die uit-
zonderingsOCMW’s in de zes.

Opnieuw talentelling?
De francofonen in Vlaanderen laten weer 
van zich horen. In het tijdschrift ‘Nouvel-
les de Flandre’ lezen we dat hun Associati-
on pour la promotion de la francophonie 
en Flandre (APFF) op het Minderheden-
forum bij de Verenigde Naties te Genè-

ve ervoor gepleit heeft om  België op te 
roepen om de talentelling opnieuw in te 
voeren. Zij willen met de resultaten ervan 
mee profiteren van de subsidies aan ver-
enigingen en de toegang tot de culturele 
centra ook voor de Franstalige minder-
heid verkrijgen. 

 De Gordel
Wanneer in 1979 het Egmontpact ter ziele 
ging, beseften veel gemeenten rond Brus-
sel pas aan welke communautaire catas-
trofe zij waren ontsnapt. 
Toen gingen veel gemeenten met als 
gangmaker Dilbeek onder de slogan 
”Waar Vlamingen Thuis zijn” in het te-
genoffensief. Een totaal nieuwe vorm van 
Vlaamse beweging,  die niemand onbe-
roerd liet. Het succes was dan ook enorm 
en de weerklank niet te overschatten.
Na anderhalf jaar stopte deze campagne 
en in de zes faciliteitengemeente werd 
een totaal ander (charme)offensief gelan-
ceerd onder de slogan “Wij houden van 
alle mensen die het Vlaams karakter van 
onze gemeente eerbiedigen”. Een poging 
om sympathie te wekken bij de anders-
taligen, maar ook een bewustmaking dat 
deze gemeenten bij Vlaanderen horen en 
blijven.
Gedurende twee jaar werden de inwoners 
van de zes op een ludieke en sympathieke 
manier, maar ook zeer bewust overrom-
peld met allerlei acties die het Vlaams 
karakter van de zes benadrukten.  Men 
heette iedereen welkom in de zes als men 
maar bereid was de eigen aard te respec-
teren, en niet per se de aanhechting bij 
Brussel wilde of het doen verdwijnen van 
de Vlaamse eigenheid. En respect wilde 
betonen voor de Vlaamse inwoners. 
Als laatste van zowat 15 deelacties werd 
een fietstocht georganiseerd: de Gordel, 
een tocht van 100 km rond de hoofdstad.
De reden was duidelijk: het was het be-
gin van het fietstoerisme in Vlaanderen: 
mensen hadden de fiets ontdekt als ont-
spanning en de kwaliteit van de fietsen 
liet makkelijk deze afstand toe voor lief-
hebbers. Het fietsen werd een sportactivi-
teit die men alleen, met vrienden of met 
de club kon doen. Het was het begin van 
een enorm succes.
Daarop werd ingespeeld en op 27 septem-
ber 1981 vertrok de eerste gordel. Terwijl 
de actieleider in Brussel op de toenmalige 
BRT2 een twee uur durend gesprek had 
over deze campagne in het programma 
Kramiek, reden de 1302 deelnemers aan 
de eerste gordel de lus rond Brussel toe.  
Meer symbolisch kon het niet. De stad 
zou niet meer uit haar grenzen breken, 
haar grondgebied niet meer uitbreiden en 
nog Vlaamse gemeenten annexeren. 
En terwijl de fietstoeristen hun parcours 
reden, konden in Sint-Genesius-Rode, de 
bakermat van de gordel, de familieleden, 
vrienden en andere deelnemers  een fami-
liewandeling doen of een kleine fietstocht 

van 25 km. Een concept dat zou blijven 
gedurende de 32 jaar dat de Gordel zou 
bestaan. 
Dank zij de schitterende communicatie 
en de inzet van Bloso, radio, TV en heel de 
Vlaamse pers waren de zes met deze gor-
del plots geen vergeten kleine gemeenten 
meer in die Vlaamse Rand rond Brussel 
maar symbolen voor Vlaanderen.
Geen mens kon toen vermoeden dat deze 
gordel meer dan een ééndagsvlieg zou 
zijn, en niemand zou ooit hebben dur-
ven denken dat er ooit jaren zouden zijn, 
waarin meer dan 100.000 mensen zou-
den deelnemen, een deel voor de sportie-
ve prestatie, een deel voor het totaalpro-
gramma, maar vooral een groot deel voor 
de symboliek. 
De vele pesterijen van eenzaten die spij-
kers gooiden, van lokale burgemeesters 
die de doortocht door hun gemeenten 
probeerden te verbieden, het hielp alleen 
maar om deze gordel nog meer een sym-
bool te maken.
Na enkele jaren hadden ook de politici 
begrepen dat dit succesverhaal ook hun 
bekendheid wat kon opkrikken. Politi-
ci van zowat alle partijen kwamen plots 
meefietsen, hun sympathie tonen en wil-
den vooral niet afwezig blijven. En alle 
mogelijke politieke eisen werden erbij ge-
sleurd, tot en met vooral de jongste jaren 
de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Iets waaraan geen mens dacht bij de start. 
Een uitermate slechte realisatie van die 
eis  werd aangegrepen om met de Gordel 
te stoppen in 2011. 
Daarna werd gestart met een Gordelfesti-
val, dat niet eens meer het ontstaan of de 
reden van de Gordel vermeldde, iets wat 
in elke publicatie van de Gordel wel werd 
gedaan tot en met 2011. Kan men hierover 
misschien eens nadenken als men weer 
rond de tafel zit om een nieuw Gordelfes-
tival te organiseren? 

Begrotingen
Voor  alle begrotingen, die dit land rijk is, 
is er voor 2014 een tekort  van 13,4 miljard. 
Bijkomend te betalen bij de  nu al jaren 
steeds toenemende staatsschuld. Of een 
begrotingstekort van 3,3% van het BBP.  De 
federale overheid spant hierbij de kroon 
met meer dan 11 miljard, mede omwille 
van de steeds meer ontsporende sociale 
zekerheid. Voor Wallonië is er sprake van 
1 miljard euro. Vlaanderen staat volgens 
de af en toe schommelende cijfers bij be-
nadering op 560 miljoen euro. Voor Brus-
sel pronkt Van Hengel uitzonderlijk met 
een begrotingsevenwicht, maar zegt er 
niet bij dat dat evenwicht te danken is aan 
de jongste  staatshervorming, waarbij zijn 
gewest van de federale kas jaarlijks zowat 
een paar honderd miljoen euro krijgt toe-
geschoven. Diezelfde staatshervorming, 
goedgekeurd door CD&V, SP.a, VLD en 
Groen onder Di Rupo, zorgt er boven-
dien voor dat de gewesten Vlaanderen en 
Wallonië een pak nieuwe bevoegdheden 
van de federale staat kregen toebedeeld, 
waarvoor ze in het kader van de federale  
overheidssanering slechts voor 85 % wor-
den gefinancierd. Met dat globaal tekort 
van 3,3% ondanks alle beloftes tot beter-
schap, had België een ferme en verdiende  
Europese bolwassing moeten krijgen.

Garagemuseum
Vier jaar geleden kwam er een eind aan 
de toenmalige afdeling voor  moderne 
en hedendaagse kunst in België als on-
derdeel van de federale instelling, de Ko-
ninklijke Musea voor Schone Kunsten 
(KMSK) te Brussel. De directeur Michel 
Draguet, van PS-signatuur, nam die be-
slissing zonder overleg of toekomstvisie, 
of het zou moeten zijn dat hij toen al in 
het kader van een nog niet gerealiseerde 

nieuwe staatshervorming, met plannen 
rondliep om het Brussels Gewest elders 
een museum aan te bieden met het over-
hevelen van een bijeengesprokkeld fede-
raal kunstenpatrimonium naar een pron-
kerige  gewestelijke locatie. Allicht is ook 
de PS-partijgenoot, Rudi Vervoort, in de 
combine betrokken om op kosten van de 
Belgische federatie het Brussels  gewest 
en stad Brussel museaal in de verf te zet-
ten.  Miljoenen investeren in de indruk-
wekkende van honderden glazen ramen 
voorziene Citroëngarage aan het Scainte-
letteplein om daar dat museum met dan 
nog ontvreemde kunstwerken in te plan-
ten is een al even gek idee als de planten 

van de Koninklijke serres in Laken onder 
te brengen in de onderaardse schuilkel-
ders  van het Brussels Vossenplein. Neen, 
de bestaande maar dringend te renoveren 
musea van de KMSK bieden ruimte in 
overvloed. Er is alleen voldoende federaal 
geld nodig om daarmee in  broodnodige 
renovatie te investeren. Als we de keuri-
ge beleidsnota, waarvan bevoegd staats-
secretaris Elke Sleurs is bevallen, mogen 
geloven, dan mikt die ook op renovatie 
en het in ere herstellen van het bestaande 
patrtimonium.  

Transfers 
Niet wij maar oud-premier Elio Di Rupo 
heeft volgens Christophe Deborsu  eind 
november aan de studenten van de Naam-
se universiteit meegedeeld dat zonder de 
Vlaamse transfers elke Waal 167 euro per 
maand verliest. Vermenigvuldigd met de 
twaalf maanden van het jaar betekent dit 
2004 euro. Voor alle Walen samen komt 
dit neer op 7,1 miljard per jaar. Vermits de 
Parti Socialiste van Di Rupo de best be-
mande studiedienst heeft van heel België, 
gaan wij zijn miljardencijfer niet betwis-
ten. Het zit trouwens niet al te ver van het 
cijfer dat het Vlaamse Vives voor 2011 op 
6,2 miljard berekende en dat sedertdien 
allicht met de regelmaat van een tikkende 
klok is toegenomen. 
Herman Deweerdt, die lange tijd actief 
was in het Vlaams Aktiekomitee voor 
een  Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ), 
kwam voor hetzelfde jaar 2011 tot een 
Vlaamse aderlating  van 8,028 miljard  
waarvan 7,375 miljard in het Waals Ge-
west werden opgesoupeerd en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest  653 miljoen 
euro in zijn zakken stak. Omgerekend per 
inwoner, verliest elke inwoner van het 
Vlaams Gewest 1273 euro en krijgt elke 
Waal 2092 euro Vlaamse zuurverdiende 
centen toegestopt, elke Brusselaar 584 
euro. Dat zijn cijfers over het jaar 2011. 
Sedertdien is de Vlaamse melkkoe onaf-
gebroken verder gemolken en mag je er 
donder op zeggen dat de huidige rege-
ring daar weinig of niets aan zal/mag ver-
anderen. Intussen probeert de Vlaamse 
regering haar begroting in evenwicht te 
houden maar is ze daar voor 2014 niet in 
geslaagd. Zelfs met een aanvankelijk uit-
gebazuind tekort van 800 miljoen euro, 
kan Vlaanderen  zonder jaarlijkse trans-
fers van 8 miljard, zich nog tien jaar een 
tekort van 800 miljoen euro permitteren.
Meer info en cijfers: www.akvsz.org
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