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‘Eurostadium Brussels’: Brussels paradepaard op parking C
De stad Brussel betaalt tientallen jaren 4 miljoen euro voor exploitatie van het gepland stadion om haar imago op te kloppen – ad Mayeur-em dei gloriam
- terwijl de Brusselse tunnels onder het betonrot kreunen.
Wij verwachten in de komende weken de bouwaanvraag voor een multifunctioneel complex: een stadion met de Engelse naam ‘Eurostadium Brussels’ op
parking C op het grondgebied van Grimbergen en van een klein stukje van Wemmel, eigendom van de stad Brussel.
Op 10 augustus diende het studiebureau
Technum in opdracht van de bouwgroep
Ghelamco lnvest nv een uitgebreide Kennisgevingsnota project MER (Milieu Effectenten Rapport) in bij de gemeenten
Grimbergen en Wemmel. De terinzagelegging in de gemeenten Grimbergen en
Wemmel gebeurde tussen 21 augustus en
19 september 2015. De dienst MER (Milieu Effecten Rapport) van de Vlaamse
overheid ontving in totaal 51 inspraakreacties. Die kwamen van burgers, van
buurgemeenten, van fracties van politieke
partijen en van het maatschappelijk middenveld. De MER-dienst vroeg ook adviezen op bij de administraties en openbare
besturen.

Het studiebureau Technum geeft bij het
begin van het rapport aan dat de tijdige
realisatie van het project vóór 2020, namelijk voor het Europees voetbalkampioenschap, van kapitaal belang is. Dat
uitgangspunt maakt het voorgestelde
rapport niet objectief. De negatieve gevolgen worden geminimaliseerd, voorgestelde milderende
maatregelen zijn niet evident
(tijdig) realiseerbaar.
De locatie in een zone met
een reeds verzadigde ver(R0-noorkeerssituatie (R0
(R
0-noordrand) met in de on-

MER
Aan de hand van deze ingekomen reacties
en adviezen maakte de dienst MER een
overzichtelijke bundel op met ‘Richtlijnen
milieueffectrapportage’, gepubliceerd op
9 november 2015.
Op 10 december bezorgde Technum in
opdracht van Ghelamco Invest nv een
kanjer van een Ontwerp project-MER:
730 bladzijden voer voor specialisten
maar met een vlot leesbare niet-technische synthese.
Financieel komt het hele plaatje voor
het project op parking C voorlopig uit
op 636.000.000 euro, bij benadering opgesplitst in 3 miljoen voor paviljoen, 165
miljoen voor parking, 215 miljoen voor
multifunctioneel complex (stadion), 100
miljoen voor wegen en driveway en 153
miljoen voor innovatiecampus.

GECORO
De onafhankelijke Grimbergse Gecoro
(Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) bestudeerde de reuzenturf. Overeenkomstig met haar opdracht
bracht ze hierover op 18 december 2015
advies uit. Wij resumeren het essentiële.
De commissie kent de stedenbouwkundige opbouw en de architectuur van het
voorgesteld project op zich een hoge kwaliteit toe. De aanleg van het park is ecologisch een verbetering en de beleving van
het terrein krijgt een gevoelige verbetering, vergeleken bij de huidige situatie van
parking C. De inpassing in de omgeving
geeft evenwel aanleiding tot aanzienlijke
omgevingshinder in zake verkeersproductie, lucht- en geluidshinder.

de cijfers op: horeca en toeristische logistiek: 117.000m²,
bedrijven: 45.000m², kantoren: 18.000m², diensten:
47.000m², nuts- en gemeenschapsvoorzieningen:
79.000m², socio-culturele
uitrusting: 6.000m² en opslagruimte: 70.000m².
De realisatie van dit project
koppelen aan de gelijktijdige
optimalisatie van de R0-ring
en de realisatie van het geplande tramspoor Brabantnet (o.m.
met een lijn Willebroek- Strombeek-Bever) is tussen nu en
2018/2020 niet meer mogelijk.
Wellicht begint alleen al de realisatie van het tramspoor
pas in 2018 en duurt ze
vermoedelijk 6 tot 8
jaar. Ook voor de
aanpassing van
de
R0-ring
zijn we nog
lang niet zover evenmin
als budgetten
ervoor.

Brussel plast in Grimbergen
middellijke buurt het Neo-project zal
leiden tot nog meer aanzienlijke files. Een
dagelijkse tewerkstelling van 3300 tot
3600 eenheden verhoogt daarbij ook nog
de belasting op het lokale wegennet.
De aanpassing van het Koning Boudewijnstadion aan de UEFA-normen werd
als alternatief niet onderzocht. De oprichting van een stadion op Schaarbeek
Vormingsstation met voordelen inzake
niet-bewoning en geen actuele oververzadiging werd verworpen omwille van de
niet-realiseerbaarheid vóór 2020.
Om het geheel financieel mogelijk te
maken krijgt het complex bijkomende functies met een totale vloeroppervlakte van 627.000 m². Wij sommen
de globale en naar beneden afgeron-

Strombeek-Bever (deelgemeente van
Grimbergen) dient in de geografische afbakening opgenomen bij de weerslag van
de geluidsoverlast en de luchtvervuiling.
De impact op de waterhuishouding — en
daar kan het lager gelegen Wemmel van
meespreken, nvdr — werd onvoldoende
bestudeerd.
Tenslotte verwijst de Gecoro voor dit project naar de juridische afwijking van het
GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan) art. C 1.1: ‘Bedrijven die omwille van hun schaal en hun ruimtelijke
impact niet verenigbaar zijn met de omgeving worden niet toegelaten.’ Een stadion van 366.485m² en een Campus van
192.786m² zijn duidelijk grootschalig.

Om te besluiten: ‘De locatie is niet aangepast. De druk om tegen 2020 een Europastadion te realiseren minimaliseert
de talrijke negatieve effecten op de omgeving. Die negeren is niet verantwoord.
Daarom adviseert de Gecoro van Grimbergen dit dossier NEGATIEF.
En wie zouden wij zijn om alleen al om
deze redenen dit megaproject van een
Brusselse voetballobby in een ander gewest en een ander taalgebied af te wijzen
en met alle democratische middelen te
blijven bestrijden.
Naar de Vlaamse overheid toe herinneren
wij eraan dat zij jaren terug mede op aandringen van het Halle-Vilvoorde Komitee
het gebied van parking C klasseerde onder de categorie: Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), een afkorting
die aanvankelijk stond voor Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel.
Het zou ons verwonderen mocht de
Vlaamse regering van vandaag, nu onder de leiding van de Vlaams-nationalist
Geert Bourgeois (N-VA), straks dat Vlaams
strategisch gebied zomaar prijsgeven aan
Brusselse en Anderlechtse expansieplannen zonder er zelf ook maar enig strategisch plan voor op te maken.

Gemeentelijke Commissie
In een op 19 december 2015 gehouden
gemeentelijke commissie die de Grimbergse gemeenteraad hieromtrent moest
voorbereiden, bleek dat zowat de hele
vergadering, inclusief de aanwezige burgemeester, op dezelfde golflengte zat en
dat wij dus ook gemeentelijk een negatieve beslissing mogen verwachten.

Plotse kink in kabel
De teksten hierboven waren geschreven toen ons op 26 januari onverwacht
het bericht bereikte dat ‘Technum’ bij
de opmaak van zijn 730 bladzijden dik
‘Ontwerp project-Mer’ belangrijke fouten
had begaan bij de discipline ‘mobiliteit’
en hierover nieuwe ontwerpteksten zou
opmaken. Vermits ons blad vaste verschijningsdata heeft en het nog weken kan
duren vooraleer wij over nieuwe teksten
beschikken, besloten wij niettemin onze
geschriften te laten voor wat ze waren.
Technum zal immers zijn stadionplannen
op parking C blijven verdedigen en wij
blijven daar op die locatie vierkant tegen.

Terreur en conferentie
Inbraakgolf
Uit het jaarverslag over 2015 van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk
en Wemmel) blijkt
dat de inbraken in
woningen opnieuw
een stijgende tendens vertonen. Na het topjaar 2013 met
744 inbraken zag het er in 2014 met 587
inbraken even naar uit dat de negatieve
trend omgebogen werd en de verhoogde
preventiepolitiek succes sorteerde. Spijtig
genoeg werd in 2015 met 664 inbraken
weer aangeknoopt met een stijgend cijfer. Wemmel kreeg vooral in de maanden
september en november af te rekenen
met ongewenst woningbezoek. Topdagen
voor de inbrekers zijn nog steeds donderdag en vrijdag met een uitschieter voor de
nacht van donderdag op vrijdag.
De politie gaat er van uit dat dank zij de
investeringen in de aanpak van woninginbraken wellicht een nog meer spectaculaire stijging vermeden werd.

van het centrum het Nederlands is. “De
Zandloper” communiceert dan ook eentalig in het Nederlands maar kan in uitzonderlijke gevallen
ook viertalig (Nederlands, Frans, Duits
en Engels) communiceren. Dit is toegestaan om anderstalige
groepen te bereiken als opstap naar het
gebruik en het leren van het Nederlands
en het deelnemen aan het Nederlandstalig gemeenschapsleven.
Wemmel als faciliteitengemeente moet
de Taalwet inzake bestuurszaken uit 1963
toepassen, hetgeen inhoudt dat de bestuurstaal het Nederlands is maar naar
de burgers toe tweetalig kan gecommuniceerd worden met voorrang voor het
Nederlands.
De afsprakennota onderscheidt drie vormen van samenwerking met bijhorend
communicatieprotocol:
De Zandloper als initiatiefnemer met medewerking van de gemeente:
In dit geval verloopt de communicatie
eentalig in het Nederlands of viertalig
(in functie van het doelgroepenbereik).
Het staat de gemeente vrij om zelf tweetalige folders op te maken.
De gemeente Wemmel is initiatiefnemer en
de Zandloper werkt mee:
In dit geval staat de gemeente in voor
het promotiemateriaal en kan ze tweetalige of viertalige publiciteit voeren.
Beide partners zijn samen initiatiefnemer:
Beide partners financieren in dit geval
samen het initiatief en voeren taalneutrale of viertalige (voor integratieprojecten) publiciteit.
TaalneutraaI staat dan voor prenten of
beelden en de vermelding van louter datum, uur en plaats.
We vinden het belangrijk dat in de afsprakennota uitdrukkelijk vermeld wordt dat
voor activiteiten die in gebouwen van “De
Zandloper” doorgaan, geen tweetaligheid
mogelijk is, maar eventueel wel viertalige
communicatie. De naam van de locatie
“De Zandloper” kan niet worden vertaald.
De activiteit kan ook geen tweetalige
naam hebben maar wel een zogenaamd
uni-talige. We vrezen wel dat onder de
uni-talige vlag gemakshalve zal worden
overgeschakeld naar Engelstalige termen,
die nu reeds gemeenzaam ingang gevonden hebben in het Nederlands. Fuiven
worden dan parties enz...

Wemmel

Taalneutrale samenwerking tussen gemeente en De Zandloper
Tijdens deze legislatuur werd alvast een
begin gemaakt van samenwerking tussen

gemeenschapscentrum “De Zandloper”
het gemeentebestuur en het gemeenschapscentrum “De Zandloper”, dat beheerd wordt door de vzw de Rand en de
Vlaamse Gemeenschap. In de vorige bestuursperiodes kregen de activiteiten in
het gemeenschapscentrum weinig aandacht en al zeker geen steun van de gemeentelijke overheid. Dank zij de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap
beschikte het bloeiend Nederlandstalig
verenigingsleven met “De Zandloper”
gelukkig over een degelijke infrastructuur, die ondersteunend werkte voor de
werking en zelfs het voortbestaan van
ettelijke verenigingen. Zogezegd om de
communautaire vrede te bewaren, investeerden de gemeentebesturen zo goed als
niets in cultuur en verenigingswerking
vermits het verenigingsleven van oudsher vooral Nederlandstalig was en sinds
Geurts vanaf 1964 de burgemeesters voornamelijk dank zij de Franstalige stemmen
verkozen raakten.
In december 2015 werd nu een afsprakennota ondertekend tussen de gemeente Wemmel en “De Zandloper” rond het
taalgebruik bij samenwerkingsverbanden. De bedoeling is om een kader te creeren teneinde meer gezamenlijke initiatieven te ontplooien. De nota behandelt
eigenlijk enkel afspraken over taalgebruik
en communicatie.
Voor “De Zandloper”, gesubsidieerd
door de provincie Vlaams-Brabant en
de Vlaamse Gemeenschap, geldt dat de
voertaal en de communicatietaal in en

Verhoogde terreurdreiging in
Wemmel
Na de terreuraanslagen in Parijs sloten de
Brusselse scholen na de verhoogde terreurdreiging in België op maandag 23 en
dinsdag 24 november de deuren. Nogal
wat Wemmelaars fronsten de wenkbrauwen nadat burgemeester Vansteenkiste
besliste om vrijdag 27 november in Wemmel alle scholen te sluiten omdat er een
tekort aan agenten zou zijn geweest. Het
drastisch besluit om zowat 2500 kinderen
een vervroegd weekend te gunnen werd
ingegeven door het feit dat Wemmel politiepatrouilles moest afstaan aan andere
zones (in casu Brussel en Vilvoorde).

Aanslagbiljetten belastingen
In de faciliteitengemeenten kunnen
Franstaligen elk jaar opnieuw een aanslagbiljet in hun eigen taal aanvragen . Uit
het antwoord van Vlaams minister Turtelboom op een vraag van Vlaams parlementslid Lieve Maes leren we dat in 2011,
het jaar van de overname van de dienst
verkeersbelastingen door het Vlaamse
Gewest, het aantal Franstalige aanslagbil-

jetten, dat op aanvraag verzonden werd,
aanzienlijk steeg. Voor Wemmel alleen
gaat het om een aantal van 511 tegenover slechts 272 in 2010. Blijkbaar nam
sindsdien de kennis van het Nederlands
gevoelig toe (of is het de gewenning aan
het logo van VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst) want sindsdien dalen de aanvragen gestaag: 426 in 2012, 356 in 2013 en
351 in 2014.
Een interessante wetenswaardigheid is
dat voor Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem, de twee gemeenten met een
beperkter faciliteitenregime, het Franstalig aanslagbiljet enkel een vertaling is en
de uiterste betaaldatum niet verandert. In
Wemmel, Drogenbos, Kraainem en Linkebeek wordt conform de taalwetgeving
wel een nieuwe verzenddatum en dus een
nieuwe betaaltermijn toegekend. Voorwaar een illustratie uit de praktijk van het
verschil tussen “harde” en “zachte” faciliteiten.

Conferentie van Vlaamse Mandatarissen
Wie zich afvroeg hoe het ook weer zat
met de Conferentie van Vlaamse mandatarissen — bestaat die nog; komen die
nog bijeen? — kan op beide oren slapen.
Uit het antwoord van Vlaams minister
Ben Weyts op vraag van Vlaams(?) parlementslid Christian Van Eyken moet blijken dat de Conferentie nog springlevend
is. Minstens tweemaal per jaar en met ondersteuning van vzw ‘de Rand’ wisselen
alle Vlaamse mandatarissen van de zes
faciliteitengemeenten beleidsinformatie
uit over het lokale beleid en de impact
van het federale en Vlaamse beleid op de
situatie van de zes faciliteitengemeenten.
In 2015 waren er 2 overlegmomenten. Bij
de gedachtewisseling omtrent de relatie
OCMW-gemeente (die in de faciliteitengemeenten aan een aantal federale regels gebonden is) kwam er de suggestie
om het overlegcomité tussen OCMW en
gemeente in de 6 faciliteitengemeenten
opnieuw in te voeren. Vanuit Kraainem

participeren 4 gemeenteraadsleden aan
de Conferentie, Linkebeek en Drogenbos
leveren telkens drie personen en Wezembeek-Oppem vaardigt vijf raadsleden af.
Rode telt 12 mandatarissen in de Conferentie en Wemmel zorgt voor het leeuwenaandeel met 18 OCMW- en gemeenteraadsleden. Aardig van Van Eyken om
bezorgd te zijn over de werking van dit
Vlaams overlegorgaan.

Taalinspectie
Overeenkomstig artikel 7 van de wet van
2 augustus 1963 op het gebruik van talen
in bestuurszaken kan in de zes randgemeenten kleuter- en lager onderwijs verstrekt worden in het Frans indien deze
taal de moedertaal of de gebruikelijke taal
van het kind is en indien het gezinshoofd
verblijf houdt in een van deze gemeenten.
In het antwoord van Staatssecretaris Elke
Sleurs op een vraag van kamerlid Barbara Pas vernemen we dat de taalinspectie
alle nieuw ingeschreven leerlingen in de
betrokken scholen in de zes faciliteitengemeenten effectief controleert om na te
gaan of ze voldoen aan de bij wet voorgeschreven voorwaarden. Voor de periode 2008-2014 werden geen inbreuken
vastgesteld betreffende de moedertaal of
de gebruikelijke taal van het kind. Op Wezembeek-Oppem na werden in de andere
faciliteitengemeenten in dezelfde periode
wel inbreuken vastgesteld betreffende de
verblijfplaats van het gezinshoofd. De gesubsidieerde gemeentelijke basisschool
van Wemmel spant de kroon met 18 inbreuken in de onderzochte periode.

Numericable
Het was weer een tijdje geleden, maar de
kabelmaatschappij Numericable, voorheen Coditel, kan het blijkbaar niet laten om haar Nederlandstalige klanten in
Wemmel te schofferen. Ter gelegenheid
van het nieuwe jaar werden wensen in
een begeleidend commercieel schrijven
enkel in de taal van Molière aangeboden.
Niet erg netjes.

Fons en François
Afscheid
Met honderden namen wij in dankbaarheid en droefheid van Fons Vandenplas
afscheid in de Onze-Lieve-Vrouwkerk
van Stokkel (gehucht van Sint-Pieters-Woluwe), waar hij meer dan vijftig
jaar organist was. Er zijn Vlamingen die
steevast op de barricaden staan, maar er
zijn er gelukkig ook die consequent hun
Vlaming en hun christen zijn beleven in
hun jarenlange en alledaagse inzet. Fons
trok een Gulden Spoor in muzikaal Wezembeek-Oppem en hij werd omwille van
zijn muzikale verdienste ereburger van
Beersel. Hij leidde met groot muzikaal talent en veel mensenkennis diverse koren,

waarbij ook het Nederlandstalige lied zijn
terechte en verdiende plaats kreeg.

François heeft heimwee
Tijdens de laatste
gemeenteraad kreeg
oud-burgemeester François van
Hoobrouck een aanval van heimwee. Na
enkele punten in het Nederlands gestemd
te hebben wijzigde zijn woordgebruik
bij de stemmingen. Eerst nog een ‘jaoui’,
die nog enigzins werd aanvaard door de
secretaris, tot een volmondige ‘oui’. Hierop vroegen de leden van WOplus aan de
secretaris om de uitslag van de stemming
mede te delen. Deze kon niet anders dan
melden dat er een ongeldige stem was.

Wezembeek-Oppem

De Zes in uw brievenbus?
In het kader van onze informatiecampagne over het al te grootschalig stadion op parking
C in Grimbergen en Wemmel verspreiden wij dit blad via Distripost in de meeste brievenbussen van Beersel, Grimbergen, Izegem, Linkebeek en Wemmel.
Wij hopen dat Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, en Vlaams
minister-president Geert Bourgeois, die er mee over moet waken dat het Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Strategisch stukje Vlaanderen op parking C tot op
de laatste m² wordt nageleefd, dit blad samen met hun respectieve dorps-/stadgenoten zullen nalezen en er de gepaste conclusies uit trekken. In Linkebeek willen wij alle
medeburgers informeren over de esbattementen van hun Damien, in Grimbergen en
Wemmel mogen alle burgers lezen wat er hun met de Brusselse invasie staat te wachten.
Wie ons in ons verzet hiertegen een handje wil toesteken, stortte zijn steun door een
abonnemen,t op ons blad De Zes. Vanaf €5 is u abonnee, vanaf €13 steunabonnee. Alle
stortingen op rek. IBAN rekening: BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten.

Het Thiéryvervolgverhaal
Tumultrijk ontslag
Ons novembernummer van De Zes bracht
verslag uit over de tumultrijke gemeenteraad van 26 oktober. Die was vrij onverwacht geëindigd
met het collectief ontslag van de elf nog
resterende gemeenteraadsleden van De
Damien Thiéry (DDT?)-lijst, de franskiljonse meerderheidspartij. Na dat ontslag
was de afgetreden meerderheid tegen alle
spelregels in er toch nog in geslaagd een
bijkomend agendapunt voor te stellen om
binnen vijftig dagen tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen te organiseren. En
dat agendapunt met de elf Thiérygetrouwen ook nog goed te keuren. De Nederlandstalige oppositie (Prolink) had intussen de raadzaal verlaten.

form het Vlaams decreet eerst in het
Nederlands maar 400 Linkebekenaren
hadden zich mede op voorstel van het
gemeentebestuur
als Franstalig aan te
schrijven opgegeven.

Linkebeek

Buitengewone verkiezingen
In een op 9 november bijeengeroepen
gemeenteraad werd beslist de nieuwe
buitengewone verkiezingen te organiseren op 13 december van vorig jaar. Voor
de tweede keer eiste de ontslagnemende
meerderheid het ontslag van burgemeester Eric De Bruycker van het tweekoppige
Prolink, die Vlaams minister Homans, na
de weigering van Ghequiere, lid van de
Franstalige meerderheid, tot burgemeester had benoemd. De twee Nederlandstalige leden namen evenwel geen ontslag en
het aantal verkiesbare kandidaten werd
op 13 bepaald: de 11 ontslagnemers en de
twee opengevallen mandaten, die sedert
de vorige verkiezingen door de Franstalige meerderheid niet meer waren ingevuld
bij gebrek aan opvolgers.
De rare stemprocedure van het gemeentebestuur ten spijt legden de gouverneur
van Vlaams-Brabant en de Vlaamse minister zich neer bij deze Gordiaans-Damiaanse knoop. Voor die tussentijdse verkiezingen deed de Vlaamse lijst niet meer

13 december
De verkiezingen van 13 december, uitgelokt door de collectieve ontslagname van
de Franstalige lijst, nu LB(van LinkeBeek),
voordien Lijst van de Burgemeester, en
die de gemeente allicht meer dan 25.000
euro kosten, verliepen op een paar folders
in de brievenbussen na, in vrij grote onverschilligheid.
De Vlaams lijst Prolink had opgeroepen
blanco te stemmen. 13,85% van de kiezers
had blanco gestemd, 17% van de kiezers
was niet eens komen opdagen. In 2012
behaalde Prolink evenwel 20% van de
stemmen. Van de nu geldig uitgebrachte
stemmen behaalde de nieuw opgekomen
lijst La Droite 6,1%, de LB-lijst 93,9%.
Voor Vlaamse journalisten die in hun blad
slechts enkele vierkante centimeter aan
het gebeuren in Linkebeek mochten of
konden besteden, had Thiéry de verkiezingen gewonnen. Vergeleken bij de verkiezingen van 2012 zakte Damien Thiéry,
die zich al jaren als martelaar wil profileren omdat hij maar niet als burgemeester
benoemd geraakt, evenwel van 1232 nu
naar 1200 stemmen. Dit betekende 52 %
van de kiezers van de LB-lijst. Op zijn lijst
steeg schepen Yves Ghequiere, die nog
vóór Eric De Bruycker de burgemeestersbenoeming van minister Homans in de
wacht sleepte, maar zich onder druk van
Thiéry terugtrok, van 520 stemmen naar
958 stemmen. Teken aan de wand dat een
groot aantal Franstalige Linkebekenaren
zich met de burgemeesterskandidatuur
van Ghequiere zou verzoenen en dat het
gehengel van Damien naar de burgemeesterstitel, die minister Romans beloofde

Op naar de volgende episode van het Thiéryvervolgverhaal?
mee. Zij hadden immers geen ontslag genomen. Er werden twee lijsten ingediend ,
één volledige Franstalige lijst van Damien
Thiéry met de 11 ontslagnemers en twee
nieuwkomers, daarnaast een vierkoppige
lijst van La Droite, een nieuwe Franstalige
partij, die in 2012 in Franstalig België was
opgericht. Bij deze lokale lijst was men
het extremisme van Thiéry beu en wou
men enkel goed bestuur.

Nog een ontslag
Eind november had Eric De Bruycker,
overeenkomstig zijn vroegere beslissing
alleen burgemeester te willen blijven
mochten de Franstaligen met hem willen samenwerken, op zijn beurt als burgemeester ontslag genomen. De Franstalige meerderheid had zoals hierboven
geschreven dat ontslag tot twee maal toe
geëist maar toen nog niet gekregen. Concreet betekent dit wel dat hij voorlopig de
functie blijft waarnemen tot de minister
een nieuwe burgemeester benoemt en die
de eed heeft afgelegd bij de gouverneur.
De oproepingsbrief was deze keer con-

hem niet te zullen toekennen, boter aan
de Linkebeekse galg is.

Wat nu?
Concreet staat de Linkebeekse gemeenteraad in de maand februari voor de uitdaging binnen 75 dagen na de verkiezingen
bij de Vlaamse instanties een aangewezen-burgemeester voor te dragen. Prolink
staat net als wij achter een kandidatuur
van de gematigder Ghequiere. Kunnen
wij echter iets anders verwachten dan dat
Damien Thiéry opnieuw de carrousel of
mallemolen in gang zal zetten om zich
met de handtekening van zijn overige 12
lijstgenoten opnieuw te laten voordragen
als kandidaat-burgemeester? Minister
Homans zal hem hopelijk zoals beloofd
niet benoemen en die benoeming (binnen de zestig dagen na ontvangst van de
voordracht) hopelijk met goede juridische
argumenten afwijzen. Dan kan Damien
binnen de voorafbepaalde tijdsduur van
30 dagen na de waarschijnlijke afwijzing
van minister Homans bij de tweetalige

Faling en parking
Meskini miskend of mis kind?

Parkingprotest

Het is al zo dikwijls gebleken en schepen
Meskini bewijst het nog maar eens. Als zij
kunnen dwarsliggen,
doen de Franstaligen
het, terecht of meestal onterecht. En dus
moest de gemeenteraad van 19 november
stemmen over de aankoop van enkele papieren agenda’s omdat mevrouw weigerde dat te doen in haar functie. Misschien
brengen onze bedienden in het vervolg
best hun eigen kogelpen of papier mee
om te werken, want wie weet!

Na de fratsen van Brussel in Grimbergen
en de inplanting van vele Franstalige firma’s en ziekenhuizen op de grens met
Vlaanderen, geeft het
gewest weer eens een
staaltje gegeven van zijn misprijzen voor
de Vlaamse rand en zijn bewoners. Op de
grens van Drogenbos en Ukkel, waar de
MIVB reeds een groot tramdepot heeft
neergepoot, wordt nu ook een groot (betalend) parkeergebouw aangelegd met 1045
overdekte en 233 plaatsen in openlucht.

Drogenbos

Catala in faling
Catala, eens de trots van Drogenbos waar
vele jongeren in Drogenbos hun carrière
zijn begonnen of heel hun leven hebben
gewerkt onder zeer sociaalvoelende bazen, is vandaag failliet. Vanaf de dag dat

Meer parkeerproblemen in Drogenbos?

De gronden van Catala te koop
het familiebedrijf door een Waals bedrijf
is overgenomen is het maar steeds meer
bergaf gegaan, om nu eindelijk te stranden in een faillissement. 83 werknemers
staan op straat, maar hebben gelukkig
nog hun laatste maandloon uitbetaald gekregen. Gedaan met het wereldberoemde
“carton ondulé”, het paradepaardje van
weleer.
kamer, de algemene vergadering van de
Raad van State, een memorie indienen
dankzij de recente zesde staatshervorming. En als die de niet-benoeming door
de minister binnen 90 dagen zou verbreken, dan haalt Damien de al tien jaar, sedert 2006, niet-omgorde burgemeesterssjerp toch nog binnen.
Linkebeek is ook een klein beetje toeristisch bekend om zijn viskwekerij van de
Vlaamse Gemeenschap. Wij wachten met
een visadem op wat er volgende weken en
maanden in ‘ons’ Linkebeek zal gebeuren.

Oud-burgemeester Van Eyken
Beschuldigd worden van moord is iets
wat we niemand toewensen. Zelfs geen

Dat dit de verkeerssituatie in het naburige
Drogenbos nog meer in de soep zal doen
draaien is duidelijk en zal Ukkel zoals
steeds worst wezen. Maar nog duidelijker
is dat velen zullen trachten de kosten van
de parking te ontwijken door te parkeren
in de straten van Drogenbos, die zo al
zwaar geteisterd worden door een groot
gebrek aan parkeerruimte. De gemeente
werd niet eens op de hoogte gebracht van
de plannen en kwam slechts via het openbaar onderzoek te weten wat er wordt
gepland. Het gemeentebestuur heeft dan
ook voorbehoud gemaakt bij deze plannen en een aangetekend schrijven gericht
aan de gemeente Ukkel en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Mooi en makkelijk om zo’n leuke buren
te hebben, zal men in Brussel hebben
gedacht. En de brave Drogenbossenaar
wordt weer eens bij de Brusselse bok gezet.
franskiljonse
oud-burgemeester
en
Vlaams UF-parlementslid. Gelukkig gebeurt zoiets niet al te frequent. Maar wat
we met wenkbrauwengefrons zien gebeuren is dat de beschuldigde voorlopig vrijuit mag gaan door het ontbreken van een
handtekening van de onderzoeksrechter
op een aanhoudingbevel. Die mag dan
nog van geluk spreken dat de voorzitter
van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Luc Hennart, geen
tuchtonderzoek tegen hem wil omdat
naar verluidt zijn rechtbank met al haar
rechters, griffiers en medewerkers op haar
tandvlees zit wegens te weinig personeel
en dus geen goed werk kan leveren.
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Burgemeester overleden en vervangen Rode neus
“Burgemeester” Leon Maricq
overleden
Hij was burgemeester van Kraainem van
1977 tot 2000, bijna
een kwarteeuw lang
dus. Niet alledaags dus. Toch vond het
huidige Fransdolle gemeentebestuur het
niet nodig dit heengaan van de eerste
FDF-burgemeester van Kraainem minstens te melden aan de inwoners van deze
Vlaamse faciliteitengemeente. Dat had
gemakkelijk gekund, bijvoorbeeld met
een boodschap in de kersverse elektrische en kleurrijke gemeentelijke aankondigingsborden. Zo’n geste was duidelijk
te veel grandeur gevraagd van zijn latere
partijgenote en opvolgster Véronique Caprasse die intussen ook geen burgemeester meer is. Toegegeven, ooit keerde de nu
86-jarige Maricq in alle stilte zijn partij de
rug toe eens hij goed en vast in zijn burgemeestersstoel zat. Hij wilde eerst en vooral met zijn gemeente bezig zijn en dat was
hij ook. Zijn twee dikke boeken over wat
toen nog het Belgisch gemeenterecht was,
golden lange tijd als standaardwerken
Van een Fransdolle FDF’er werd Maricq
een minzame burgervader, zoals Luk Van
Biesen hem omschrijft in een boeiende
herinneringsbijdrage in De Lijsterbes.
(december 2015) Van Biesen was lange tijd
Vlaamse schepen onder Maricq.
In zijn allerlaatste dagen als burgemeester
zorgde Maricq er nog voor dat het kinderdagverblijf ‘t Kraaiennestje een erfpacht
kreeg op een stuk gemeentegrond, vlak
naast de Nederlandstalige gemeenteschool. Dat verhaal is nog altijd op diezelfde plaats, intussen aan zijn 16de jaargang toe. Zoals toen nog altijd onder de
dagelijkse zorg van Ria Platel, toen uitgesproken Vlaams gemeenteraadslid onder
diezelfde Léon Maricq.

wist: FDF is vandaag omgedoopt in DéFi.
In Kraainem zelf wordt Caprasse eerste
schepen. Bevoegd voor ondermeer onderwijs en dus ook voor
de Nederlandstalige
gemeenteschool en
kinderwelzijn. Het
kinderdagverblijf ‘t Kraaiennestje blijft
zoals voorheen, buiten die gemeentelijke
korf.
De nieuwe burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer is cdH en dus ook een
Franstalige. Zij deed haar studies onder
meer aan de VUB en kent dus Nederlands.
Dat zou tenminste moeten kunnen. Ze
heeft alvast het electorale voordeel dat
ze als burgemeester naar de volgende gemeentelijke stembusgang kan gaan.

Kraainem

Geen burgemeester meer
Véronique Caprasse, meer dan overtuigde FDF’ster zoals haar voorganger Maricq dat heel lang geleden ooit ook was, is
sinds de jaarwisseling niet langer burgemeester van Kraainem. Aan Vlaamse kant
zal men daar zeker niet om treuren.
Bij de gemeentelijke coalitievorming na
de verkiezingen van drie jaar geleden,
moest het FDF een burgemeesterswissel
halfweg de legislatuur slikken. Tenminste
als de partij de Fransdolle bestuurslijst
UNION (samen met CDH en MR ) wilde
laten overleven. Het onverwacht groot
succes van nieuwkomer UNION dwong
Maricq in 2000 om zijn kwarteeuw sjerp
op te geven. Komt loontje vandaag om zijn
boontje? Caprasse behoudt wel haar Belgisch mandaat als vrouwelijke helft van
de FDF-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voor wie het nog niet

Nog slechter kan moeilijk.
Als ze het nog slechter wil doen dan haar
voorgangster, zal de nieuwe burgemeester zich echt moeten inspannen. Onder
Caprasse werd Kraainem inderdaad afgetekend primus met het aantal door de
voogdijoverheid afgewezen beslissingen.
Enkele tientallen gemeentelijke dossiers
werden de voorbije maanden afgewezen
of voor correctie teruggestuurd. Toegegeven, de ex-burgemeester zorgde onder meer voor nieuwe verkeerslichten,
maar dan wel in roodwit geschilderd.
Zoals in vroegere tijden in plaats van in
zwartgeel zoals elders in Vlaanderen zou
moeten. Nog een prestatie: de Franstalige scouts kregen in een handomdraai een
brandnieuw lokaal, neergepoot op terrein waarop eigenlijk niet mag gebouwd
worden. Dat gebeurde in de grootst mogelijke discretie. Zonder toeters of bellen.
Het lokaal, is maar tijdelijk, zo klinkt het
vergoelijkend. Het was ook Caprasse die
op een blauwe maandag besliste dat het
Vlaamse Kind en Preventie binnen de
kortste keren weg moest uit de gebouwen van haar lokale Nederlandstalige
gemeenteschool. Als de oppositie in de
gemeenteraad vragen stelde, over bijvoorbeeld de verkoop en nadien de verhuis van het postkantoor naar een veel
verder adres, wist ze met moeite te laten
weten dat ze van niets wist. Van de met
veel omhaal aangekondigde grote investeringswerken met onder meer een nieuw
gemeentehuis, kwam tot vandaag niets in
huis. In de gemeenteraad werden nieuwe
spelregels ingevoerd, die de oppositie het
leven zo mogelijk nog moeilijker moeten
maken. Misschien toch iets positiefs: aan
het gemeentehuis werden drie nieuwe
vlaggenstokken geplaatst. Zodoende is er
geen argument meer om de Vlaamse vlag
niet te laten wapperen. Nog enkele kolommen van dit nummer van De Zes te
vullen met vooral kleinzielig nieuws over
de eerste helft van deze gemeentelijke legislatuur, kost weinig moeite.
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Kinderdagverblijf

Rode neus?

In 2017 moet elk kinderdag verblijf, ook
in onze Vlaamse gordel rond Brussel,
voldoen aan taalvereisten om een erkenning te krijgen. Elke
verantwoordelijke
en één begeleid(st)er moeten een getuigschrift van kennis van het Nederlands
kunnen voorleggen. Eind 2014, zo lezen
we in De Standaard, voldeden 24 kinderdagverblijven niet aan deze eis. Die kregen uitstel tot 2017. Eind 2014 waren er
van die 24 acht gesloten en één in orde.
Van de 15 resterende lieten er zeven hun
bereidheid kennen door hun verantwoordelijke in te schrijven voor de cursus Nederlands. Acht andere gebaarden tot op
heden van krommenaas. De verantwoor-

Als je in Rode op de openbare weg alcohol drinkt, kan je vanaf nu een GAS-boete
aangesmeerd krijgen.
Die GAS-boetes waren in Linkebeek al
goedgekeurd en om
de politiereglementering in de drie gemeenten van de politiezone uniform te
maken krijgen de Rodenaren en de Drogenbossenaren van hetzelfde laken een
broek. Met maxima van 175 tot 350 euro.
Bij straatevenementen zoals een kerstmarkt of een buurtfeest kunnen de respectieve schepencolleges uitzonderingen
toestaan.

Sint-Genesius-Rode

kinderdagverblijf “Les Pimousses”
delijke van Les Pimousses in Rode, Arielle Steyls, kreeg een foto in De Standaard.
Zij schreef zich samen met haar zus, die
beiden aldaar een crèche leiden, elk met
een eigen personeelslid, in voor een taalcursus Nederlands. ‘Chapeau’ zouden we
zeggen.

Ieder zijn zes
Dank
In dankbaarheid ontvingen wij van Marnixring Antwerpen Centrum een steunbijdrage van €600 als abonnement voor al
zijn leden.
Marnixring Vlaemsch Hooft kwam met
een sponsoring van €150 over de brug.
‘t Genootschap Hoeilaart gaf ons €100
ruggensteun.
Met Nieuwjaar bedachten we een groot
aantal lezers met wensen voor een Vlaams
2016 en een poëtisch jaaroverzicht van
2015. Meer dan duizend van hen hernieuwden hun (steun)abonnement, waarvoor oprechte dank.
Wie dat tot op heden nog niet gedaan
heeft, kan ons altijd zijn abonnementsgeld betalen: voor €5 is u abonnee, vanaf
€13 steunabonnee. Onze IBANrekening:
BE 82 4366 2473 9168 van het Komitee der
Randgemeenten.

600.000 euro en 1,1 miljoen
euro
De Grimbergse gemeenteraad had in zijn
begroting van dit jaar al 600.000 euro
opgenomen als belastingopbrengst voor
bouwwerken op parking C. Die beer was
zeker nog niet geschoten en op verzoek
van de oppositie werd die inkomst geschrapt.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft
vanaf 2019 jaarlijks een uitgave van het 1,1
miljoen euro gepland om de veiligheidskosten op het Heizelplateau, inclusief het
Eurostadion, te verlichten. Kosten die
voor wat het stadion betreft, normaliter
ten laste van de voetbalclub vallen. RSCA
Anderlecht laat weten dat het hier om een

120.000 euro
Vijf van de zes faciliteitengemeenten,
Wemmel voorlopig uitgezonderd, hebben met hun OCMW-afgevaardigden een
akkoord gesloten om mensen van vreemde afkomst te helpen integreren in hun
dorpsgemeenschap.
Volgen het blad Buurten van de Vlaamse
Gemeenschap en vzw de Rand gaat het
in Rode om 34,7% van de inwoners, in
Drogenbos om 43,8%, in Linkebeek om
30,2%, in Wemmel om 36,6%, in Wezembeek-Oppem om 38,9%. De OCMW-secretaris van Rode trekt het project. De
OCMW’s willen hun ervaringen delen, de
bestaande initiatieven verder uitbouwen
en gezamenlijke projecten opstarten. De
Vlaamse overheid verleent een subsidie
van 120.000 euro gespreid over drie jaar.
Essentieel is wel dat de officiële communicatie in het Nederlands gebeurt en dat
het Nederlands de voertaal wordt. Anders
vordert minister Homans het subsidiebedrag terug.

volledig politiek initiatief gaat. Ons komt
het voor dat minister-president Vervoort
en minister van Begroting Guy Vanhengel
nogal gemakkelijk en vervoortvarend in
de kas van het gewest graaien om Brussels burgemeester Yvan Mayeur en RSCA
Anderlecht te helpen bij de verlichting
van de veiligheidskosten. Tegen alle beloften in dat heel die affaire het gewest
geen cent mocht kosten.

Zangfeest
Op zondag 13 maart is u in de Lotto-Arena
naast het Antwerps Sportpaleis met duizenden anderen welkom om 14.30 uur om
er voor Vlaanderen, dat nog tot 2019 zijn
communautaire verlangens moet opbergen, minstens muzikaal een andere toon
aan te slaan. Alle info via www.zangfeest.
org of telefoon: 03/237.93.92. Toegangskaarten rang 2: 17/15 euro rang 1: 39/37
euro met receptie achteraf. Speciale prijzen voor kinderen en jongeren.

