
Met nieuws uit en over
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,

Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem

De Zes
Weg is niet weg
Onze Vlaamse gemeente Wemmel grenst 
met zijn oostelijke uithoek aan de 27 ha 
grote Parking C op de Heizelvlakte. Die 
parking ligt op het grondgebied Grimber-
gen, maar is eigendom van de stad Brus-
sel, die er na 58 de stoff elijke resten van 
de wereldtentoonstelling  (beton en an-
dere vuiligheid inclusief) liet dumpen. Bo-
venop een lokale buurtweg 3 van de wijk 
Treft in Strombeek-Bever naar het  nabije 
Wemmel. Die buurtweg, die parallel ligt 
met de erboven liggende hoofdas van Par-
king C, werd ooit voor een beperkt deel af-
geschaft, want liggend onder de afrit naar  
de nabije R0–ring, maar die weg ligt nog 
steeds op variërende diepte in de schoot 
van de Grimbergse moeder aarde. De stad 
Brussel ging nooit in op de vraag van de 
gemeente Grimbergen (2006) om het pro-
bleem van die buurtweg op te lossen.
Bij recente opdelingsplannen van par-
king C kwam dat duivels wegje weer uit 
de doos. Ghelamco, inmiddels via toege-
kende  99-jarige erfpacht uitgeroepen tot 
bouwheer voor het Eurostadionproject, 
vond zonder veel overleg met de gemeen-
te Grimbergen dat het de gemeente onder 
dwangsom (1000 euro per dag) bij de vre-
derechter moest verplichten bij de depu-
tatie van Vlaams-Brabant de schrapping 
van de buurtweg  te vorderen. Een plaats-
vervangende vrederechter vond dat de 
(ondergrondse) buurtweg nog  WEL  be-
stond, maar dat de gemeente Grimbergen 
bij de deputatie de schrapping moest aan-
vragen onder dwangsom van 250 euro per 
dag tot een maximum van 25.000 euro.
Het Grimbergs schepencollege (CD&V-
Open VLD-Groen), dat via advocaten te-
voren argumenten voor een nog bestaan-
de en niet afgeschafte voetweg bij elkaar 
had gesprokkeld, sloeg nu onder liberale 
druk, (plat op de buik voor Brussels mi-
nister Guy Vanhengel, promotor van  het 

Eurostadion op Parking C) en uit schrik 
voor de dwangsom, de weg in naar de aan-

vraag tot afscha�  ng bij de deputatie  en 
zette de procedure tot afscha�  ng in op 27 
oktober: eerst openbaar onderzoek met de 
mogelijkheid voor de burgers om bezwaar-
schriften tegen de afscha�  ng in te dienen. 
Het werden er 68. Inmiddels had het sche-
pencollege ook een mogelijke a� oopsom 
van  557.400 euro voor de voetweg bij de 
stad Brussel bedongen. In de loop van de 
daaropvolgende weken verhoogde het ge-
meentebestuur die som tot 1.450.000 euro 
omdat de grond van de buurtweg als ‘pro-
jectgrond’ werd gekwalifi ceerd.

Bouwaanvraag
Zonder de eventuele afscha�  ng van de 
buurtweg af te wachten diende Ghelam-
co op 16 november de bouwaanvraag in 
bij de gemeente Grimbergen en de vraag 
voor een milieuvergunning bij de depu-
tatie van Vlaams-Brabant. Ghelamco wil 
immers in de lente van 2019 een kant en 
klaar stadion afl everen. Daarmee kan het  
de UEFA-goedkeuring krijgen om aldaar 
een drietal matchen voor het Europees 

voetbalkampioenschap van 2020 te laten 
spelen.

Ook die goedkeuringsprocedure werd in-
gezet en ieder burger kon tegen beide aan-
vragen tot kort na half januari verzet aan-
tekenen. Resultaat: 662 bezwaarschriften 
bij het Grimbergs gemeentebestuur  te-
gen de bouwaanvraag; 422 bezwaarschrif-
ten bij de deputatie  tegen de milieuaan-
vraag. Inclusief de bezwaarschriften van 
de aangrenzende gemeentebesturen van 
Wemmel, Vilvoorde en Meise.                         

Grimbergse gemeenteraad
Op dinsdag 27 januari besliste de Grim-
bergse gemeenteraad over de ‘gevorderde’ 
aanvraag  tot afscha�  ng van Buurtweg 
3 bij de deputatie. Hoogspanning alom. 
Drie camera’s van de media, propvolle 
perstafels en aangesleurde zitjes voor het 
overtalrijk publiek. Bij staking van stem-
men (16 stemmen voor, 16 stemmen te-
gen en 1 onthouding) werd de aanvraag 
afgewezen. Groen, lid van het schepen-
college,  dat stelde bij de vorming van het 
schepencollege niet geconfronteerd te 
zijn geweest met de problematiek van het 

Eurostadion, stemde allicht, mee onder 
druk van zijn op Parking C tegenbetogen-
de achterban, tegen. Ook Vernieuwing, 
N-VA en SP.a stemden gemotiveerd tegen. 
Twee van de drie vertegenwoordigers  van 
Union francophone stemden voor de aan-
vraag tot afscha�  ng maar tot opluchting 
van de talrijke aanwezige voorstanders 
van het behoud onthield zich het derde 
UF-gemeenteraadslid, dat voordien al wel 
een pro-buurtwegbetoog had gehouden. 
Kantje boordje, zou je kunnen zeggen. 
Aanvraag afgewezen. Juridisch vacuüm. 
Vertraging van het aanvraagdossier ge-
garandeerd. Zoals er in de hemel meer 
vreugde is over één zondaar die zich be-
keert dan over 99 rechtvaardigen, zo kun-
nen wij Groen wel met zijn late bekering 
en toch wel niet zo eenvoudige beslissing 
in het college feliciteren. En over dat ene 
UF-raadslid zeggen wij wel niet maar den-
ken wij binnensmonds: ‘Il faut le faire.’ 
Besluit dus samen met ons zoals we hier-
boven schreven: ‘Weg is (nog) niet weg.’
Wij verwachten dat Ghelamco nu bij de 
deputatie haar heil zal zoeken in de hoop 
dat zij vooralsnog tot schrapping zal be-
slissen. Wellicht is ook daar verdeeldheid 
te verwachten vermits de deputatie uit 
zes personen van vier partijen bestaat: één 
van Groen, één van SP.a, twee van CD&V 
en twee van Open VLD. 4 stemmen vol-
staan voor de afscha�  ng maar ook hier-
tegen is juridisch beroep mogelijk.
Wij kijken ook uit naar wat de Vlaamse 
regering met minister Joke Schauvliege 
in het bijzonder zal doen. Minister Ben 
Weyts heeft al initiatieven genomen om 
zijn verzet tegen het stadion in de verf te 
zetten. Ondertussen loopt het onderzoek 
naar de bouwvergunning bij de gemeente 
en de milieuvergunning bij de deputatie.  
De dag na de fameuze afwijzing omtrent 
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Missie naar de zes
Begin februari stuurt de Raad van Euro-
pa een ‘fact fi nding mission’ naar onze 
zes Vlaamse gemeenten rond Brussel. Na 
klacht van lokale DéFI-gemeenteraadsle-
den komen die DéFI-geleide missielen in 
onze zes gemeenten onderzoeken  waar-
om de onderdrukte raadsleden verplicht 
worden in de gemeenteraad Nederlands 
te spreken. Naar verluidt is er ook een 
mondelinge klacht van Damien Thiéry, 
die er maar niet in slaagt benoemd te 
worden tot burgemeester van Linkebeek. 
Volgens Vlaams parlementslid Karim van 
Overmeire, lid van het Congres van Lo-
kale en Regionale Autoriteiten, heeft de 
commissie van de Raad van Europa die 

deze zaak behandelt, daaromtrent geen 
document gezien. Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans, 
die telkens vastberaden een stokje steekt 
voor de benoeming van onruststoker Da-
mien Thiéry, zegt een beetje verrast te 
zijn over deze missie. Wij zijn dat niet.  
Een gefrustreerd franskiljon, die dagelijks 
in Linkebeek een Vlaamse burgemeester 
De Bruycker op ‘zijn’ stoel moet dulden, 
zal zeker niet nalaten de hulp van Euro-
pese beschermheren in te roepen om die 
stoel onder het onderste deel van de rug 
van De Bruycker weg te trekken.
Bemoeials? Ja, sie sind wieder da. 

78.500 Zessen
De politieke actualiteit met het Eurostadion, de franskiljonse fratsen van Damien 
Thiéry, de  ontslagaankondiging van schepen Windels in Rode, de initiatieven van een 
paar faciliteitengemeenten om de Omzendbrieven, die jarenlang in onze gemeenten als 
richtsnoer golden om de franskiljons in onze zes gemeenten nog enigszins de voorrang 
voor het Nederlands taalgebruik te doen naleven, naar de eeuwige jachtvelden te sturen: 
redenen te over om ons blad weer op reuzenschaal te verspreiden. Via Distripost ver-
spreiden wij het ook nog in de meeste brievenbussen van Grimbergen, Vilvoorde, Meise 
en Wemmel, de vier gemeenten die het meest bij de stadionproblematiek zijn betrokken. 
Ook in  de vijf ander faciliteitengemeenten, waar we weer een opstoot krijgen van acuut 
franskiljonisme en van al te weinig respect voor het Nederlandstalige karakter van onze 
gemeenten, wensen wij onze stellingen te beklemtonen: de zes zijn Nederlandstalige ge-
meenten, waar voorlopig aan Franstaligen faciliteiten werden toegekend in afwachting 
van hun taalkundige integratie in Vlaanderen. 
Reden te meer om ons te steunen in het behoud en de versterking van het Nederlandsta-
lig karakter van onze gemeenten. Abonnee op  ons driemaandelijks blad De Zes is u voor 
5 euro. Vanaf 13 euro is u steunabonnee. Graag uw storting op rek. BE82 4366 2473 9168 
van het Komitee der Randgemeenten.

Staat stadionbuurt straks stil?



Gas en asbest
Een TEAM mag, een LOK niet.
De Fransdolle Kraainemse vindingrijk-
heid om Vlaamse spel-
regels te omzeilen is 
dus inderdaad onuit-
puttelijk. Het zoveel-
ste voorbeeld: een uitgesproken Vlaams 
LOK kon niet en werd het ook niet, wel 
een Kraainems TEAM! 
Lang geleden al vroeg de Vlaamse over-
heid aan de Vlaamse gemeenten om ieder 
voor zich een zogenoemd LOK op te rich-
ten, dat alles in kaart brengt wat binnen de 
gemeente het welzijn van de kinderen in 
de gemeente aanbelangt.  Er zijn in Kraai-
nem meer dan 2000 kinderen tussen 0 en 
12 jaar. Werk genoeg dus voor een LOK 
dat er na veel gezeur en getreuzel inder-
daad kwam. Er werd zelfs vergaderd. Al-
leen is het LOK een gemeentelijk advies-
orgaan en daar moet men in een Vlaamse 
gemeente  Nederlands spreken. Kraainem 
is nu eenmaal nog altijd een gemeente in 
Vlaanderen met bestuurlijke faciliteiten 
voor de Franstalige inwoners. En dat was 
voor de toenmalige FDF-burgemeester 
Caprasse, nu eerste schepen Caprasse, 
binnen dat LOK van het Vlaamse goede 
veel te veel: iedereen moest in het Lok zijn 
taal kunnen spreken, er moest ook een 
vertaler aangesteld worden voor het ver-
slag en dat kon de gemeente niet betalen. 
De grote meerderheid van die 2000 kin-
deren sprak bovendien geen Nederlands, 
evenmin als hun ouders. Het LOK bleef 
dus een dode letter. Tot het jongste num-
mer van het nieuwe gemeentelijke info-
blad in de Kraainemse brievenbus terecht 
kwam. Met een groot bericht over de op-
richting van zogenoemd TEAM “voor de 
opvang van kleine kinderen.” Dat team is 
een uitgebreide vergadering van allemaal 
deskundigen, dat naar het schijnt al drie 
keer vergaderde. Zonder dat daarover één 
woord werd gezegd op de gemeenteraad. 
Dat team zal werk maken van onder meer 
een zoveelste brochure met een overzicht 
van alles wat in de gemeente met kinde-
ren te maken heeft, een logo uitwerken 
en een bevraging doen bij de Kraainem-
naars over hun verzuchtingen inzake de 
zorg voor kinderen. Er zijn zelfs centen 
voorzien om de werking van het team te 
bekostigen. Vanwaar die centen moeten 
komen, dat mogen de Kraainemnaars niet 
weten. Over problemen met het taalge-
bruik wordt in het artikel met geen woord 
gerept. 
Ons inderdaad zeer slecht Vlaams karak-
ter doet ons geloven dat het team inder-
daad niets anders is dan een Kraainems 
uithangbord voor een Vlaams initiatief. 

“Gellingen” in Kraainem!
Een Kraainemse gasramp zoals intussen 
al wat vergeten, het aardgasdrama in het 
Waalse Gellingen? Op die vraag kregen de 
talrijk opgekomen aanwezigen vrij snel 
een zodanig duidelijk en afdoend nega-
tief antwoord, dat niemand de rest van 
de avond het woord Gellingen nog durfde 
gebruiken. 
Dat was alvast één pluspunt van een in-
formatieavond, de zaal van de gemeente-
raad zat afgeladen vol, er werden stoelen 
bijgehaald. 
Aanleiding voor die plotse publieke on-
rust: de aardgasmaatschappij Fluxys wil 
een extra  gasreductiestation bouwen 
op een veld tegenover een deel van een 
Kraainemse woonwijk rond de Alfons Le-
naertsstraat, vlakbij de ring. Die werken 
zijn intussen al meer dan waarschijnlijk 
begonnen en het publiek verzet zal wel-
licht een veel te late maat voor niets zijn. 
Een operatie die al enkele jaren in voor-

bereiding blijkt te zijn, maar de bedreigde 
buurt liet het zo te horen eerst allemaal 

wat gebeuren tot ie-
mand op het nipper-
tje aan de alarmbel 
trok en de kwestie 

de pers haalde. De gemeente zorgde voor 
een infoavond, een indrukwekkende 
ploeg Fluxys-deskundigen was opgetrom-
meld om op alle vragen een antwoord te 
geven. Fluxys zelf zorgde voor een com-
munautaire opstoot: de presenterende 
Fluxysdame vond inderdaad dat de avond 
in het Frans mocht verlopen aangezien 
de 25 klachtbrieven toch allemaal in het 
Frans gesteld waren. Tot N-VA-gemeen-
teraadslid Vanfl eteren het meer dan wel-
letjes vond en krachtig liet horen dat er 
ook Nederlandstaligen in de zaal waren, 
ook inwoners van Kraainem die ook wel 
wilden begrijpen wat er aan het gebeuren 
was. Het bekvechten verliep de rest van 
de avond “in twee talen”. 

De Fluxysdeskundigen probeerden met 
veel woorden en nog meer beeldekens uit 
te leggen dat niemand in de buurt zich zor-
gen moest maken, dat ongelukken overal 
en altijd kunnen gebeuren maar dat men 
op alles goed voorbereid was, waarom 
Fluxys zo weinig mensen in de omgeving 
vooraf informeerde, dat de nieuwe buizen 
er moesten komen omdat de oudere lei-
ding wat verder al “oud” genoeg was om 
te vervangen. Een wat loslippige Fluxys-
man liet zich wel ontglippen dat men bij 
de maatschappij nu en dan over meer dan 
voldoende centen beschikt om “liggende” 
buizen op tijd en stond te vernieuwen en 
te verplaatsen. De Kraainemse schepen 
die plots met het bericht kwam dat het 
college diezelfde dag beslist had om de 
milieuvergunning te weigeren, kon uiter-
aard rekenen op applaus, die van Fluxys 
beperkten zich tot de mededeling dat ze 
het zouden bekijken. Ook de vraag van de 
schepen om het station aan de overkant 
van de snelweg in te planten “werd net 
niet weggelachen. 

Met of zonder asbest
Met of zonder asbest, in Kraainem krijgen 
bouwpromotoren uiteindelijk toch hun 
gelijk. Zo ook nu weer met de a� raak van 
het postgebouw aan het kruispunt van de 
drukke Wezembeeklaan en de Astridlaan. 
Zoals op vele andere plaatsen in Vlaan-
deren wilde “bpost” ook hier haar niet 
eens zo oude postkantoor kwijt. Altijd 
goed voor wat extra centen in de lokale 
gemeentekas en natuurlijk ook in de be-
groting van bpost, nog meer kansen voor 
een of andere ondernemer die in ruil voor 
wat gemeentelijke toegeefl ijkheid een zo-
veelste appartementstorentje beloofde.
Het was te verwachten dat de buurt met 
dat vooruitzicht niet echt gelukkig was. 
Die vreesde niet ten onrechte voor nog 
meer verkeersoverlast aan dat drukke 
knooppunt van wat we hier “laag” Kraai-
nem noemen richting “hoog” Kraainem. 

Die zag liever extra groene ruimte ko-
men, die vreesde ook voor asbest in het 
afgebroken gebouwtje, die hoopte dat 
de vrijgekomen ruimte zou worden ge-
bruikt voor extra broodnodige parkeer-
gelegenheid. Een en ander was nog maar 
eens goed voor wat extra verbaal geweld 
vanwege de oppositie in de Kraainem-
se gemeenteraad, waarbij de Franstalige 
meerderheid weer uitblonk door haar 
slaafse kritiekloze volgzaamheid met het 
voorspelbaar Kraainemse resultaat: het 
gebouw is intussen vakkundig met de 
grond gelijk gemaakt, de aannemer mag 
zijn veertig appartementen inclusief par-
keerruimte voor de bewoners gewoon 
neerpoten. Gevaar voor asbest? “Wij” 
weten van niets! Nog meer auto’s in de 
rij aan het kruispunt vlak aan het nieu-
we woonblok? Op niet eens vij� onderd 
meter van een indrukwekkende nieuwe 
Delhaize, twee verdiepingen hoog, langs 
dezelfde Wezembeeklaan? 
Intussen moeten die van Laag Kraainem 
maar zien hoe ze ooit nog aan het nieuwe 
postkantoor geraken! Openbaar vervoer 
daarheen is er niet. Parkeergelegenheid 
nog veel minder, te voet is dat goed voor 
een stevige daguitstap. Een geoefende 
fi etser kan het eventueel proberen, maar 
dan niet in de ijskoude wintermaanden 
zoals nu. Een kleine vijf kilometer om een 
aangetekend schrijven of een pakje op te 
halen, het is niet vanzelfsprekend. 
Wat is Kraainem toch een boeiende ge-
meente.

Nog meer asbest
De brandweer kwam er op een donkere 
winteravond aan te pas om nog meer as-

bestdiscussie te blussen. Voorlopig ten-
minste, want zelfs de “verantwoordelijke” 
schepen moest nu toegeven dat de Pat-si-
te vlakbij het Kraainemse sportplein een 
heus “pijnpunt” is geworden. Er staan daar 
twee lokalen op een onthutsende manier 
publiek te verrotten. Uit het zicht van ie-
dereen die daar niet moet zijn. De zaal Pat 
was lange jaren het parochiaal lokaal waar 
men feesten en andere etentjes kon orga-
niseren, waar het Kraainems Toneelcol-
lectief jarenlang toneel kon spelen en nog 
andere activiteiten georganiseerd werden.  
Dat er in het gebouw ooit asbest verwerkt 
werd, wordt naar het schijnt niet ontkend 
en dus laat de gemeente Kraainem het 
gebouw gewoon nog wat meer verloede-
ren. Want te duur om eraan te beginnen! 
De kleuterschool verhuisde uiteindelijk 
naar de nieuwe Vlaamse gemeenteschool 
De Klimboom en  de Franstalige scouts 
kregen het gebouw in handen. Die heb-
ben intussen al in alle stilte een volledige 
nieuw lokaal gekregen, het ex-school-
tje werd in alle stilte een verzamelplaats 
voor wie eens goed zijn of haar gang wilde 
gaan. Na veel gezeur kwam er iets dat een 
afsluiting zou moeten zijn, maar het ge-
bouw bleef toegankelijk. Met het resultaat 
dat de brandweer moest uitrukken om de 
pret nu zeker al één keer te stoppen.
Luc Timmermans van de Vlaamse oppo-
sitie Open maakte van de gelegenheid 
gebruik om publiek aan de alarmbel te 
trekken. Of de “bevoegde” schepen het 
bewezen pijnpunt ook zal aanpakken, dat 
vertellen we u later wel. Meer dan waar-
schijnlijk hopeloos veel later. Als men 
binnen het college eindelijk een afspraak 
kan maken over de verdeling van de be-
voegdheden binnen het college?

Kraainem

Windels weg
15.000 euro
De gemeenteraad besliste een som van 
15.000 euro in de be-
groting van volgend 
jaar in te schrijven. 
Dat bedrag, dat hoger 
ligt dan al de subsidies samen aan het ver-
enigingsleven, moet dienen om de Frans-
talige Rodenaren aan te zetten een brief 
te sturen aan het gemeentebestuur met 
het verzoek hun documenten vier jaar 
lang in het Frans toe te sturen. In de prak-
tijk zal het wellicht alleen gaan om de op-
roepingsbrief bij verkiezingen. Daarmee 
omzeilen ze in onze ogen de omzendbrief 
Peeters (niet Kris maar Leo ). Het kabinet 
Homans liet ons al weten dat de omzend-
brief van kracht is en blijft en dat het in-
dien nodig zal optreden bij schendingen 
ervan. Vlaams schepen Geertrui Windels 
van de partij Respect had ook al op de 
beslissing van de Franstalige meerder-
heid kritiek uitgeoefend en  burgemees-
ter Pierre Rolin noemde haar kritiek on-
terecht en een communautair spel.  

Ontslagname
Geertrui Windels, de enige Nederlands-

talige schepen, heeft 
onverwacht haar 
ontslagname aange-
kondigd. Van bij het 

begin van de legislatuur in 2013, dus nu al 
vier jaar lang, werden haar al te beperkte 
bevoegdheden gekortwiekt, haar budget 
ingekrompen, haar subsidieerbare dos-
siers niet behandeld. Zij werd als lid van 
het college zeker niet met respect be-
handeld. Om het woord ‘pesten’ niet te 
moeten gebruiken. Zij hoopt – maar wij 
betwijfelen het – dat de ogen van haar 
Franstalige collega’s in het college zullen 
opengaan en dat zij haar opvolgster, Anne 
Sobrie, niet op dezelfde manier zullen be-
handelen.
Geertrui Windels, die we danken om haar 
niet-beloonde inzet, is de echtgenote van 
oud-premier en voormalig voorzitter van 
de Europese Raad Herman Van Rompuy.

Sint-Genesius-Rode

Perceel waar Fluxys gasreductiestation 
in de A. Lenaertsstraat wil bouwen

Nathalie kent geen Nederlands
Nieuwe Nederlandsonkundige 
OCMW-voorzitter
Tijdens de zitting van 
10 januari werd er 
binnen de meerder-
heid, zoals ze over-
eengekomen waren, een nieuwe voor-
zitter gekozen. Dit is Nathalie Leclaire 
(Défi /UF). Zoals het een echte FDF’ster 
betaamt kent ze geen woord Nederlands! 
Dit is ook de lokale CdH-afdeling niet 
ontgaan met stevige spanningen binnen 
de meerderheid.
De gouverneur zal zijn werk hebben. Hij 
heeft al meerdere klachten ontvangen 

voor deze aanstelling, zo ook van het eni-
ge Vlaamse OCMW-raadslid, Frank Van-

dendael.
Bijkomend probleem 
is dat de nieuwe 
voorzitter niet in het 

Comité voor de Sociale Dienst zetelt, en 
geen van de 4 zetelende UF’ers plaats wil 
maken. Daardoor kan het Comité niet sa-
menkomen (deed dit wekelijks) en moe-
ten beslissingen zoals het toekennen van 
een leefl oon, dienstverlening aan huis, 
fi nanciële bijstand of budgetmeters be-
sproken worden op de voltallige raad. Met 
alle nodeloze vertragingen tot gevolg. UF 
zet letterlijk mensen in de kou!

Wezembeek-Oppem
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Wemmel

Neen voor stadion en Vivaqua
Wemmel zegt neen aan Eu-
rostadion
Op 10 januari vond 
in Wemmel een druk 
bijgewoonde infor-
matieavond plaats over de plannen van 
Ghelamco in verband met het multifunc-
tioneel Eurostadion op de Parking C site. 
Zowat 350 bezorgde inwoners, dubbel zo-
veel als bij de infovergadering in Strom-
beek-Bever, bestemd voor de inwoners 
van Grimbergen, bestookten het Ghelam-
copanel met vragen over vooral mobiliteit 
en waterhuishouding. Dat volgens Ghe-
lamco de mobiliteit in sommige scenario’s 
zelfs zal verbeteren werd op hoongelach 
onthaald. Ook de bewering dat, zelfs bij 
uitzonderlijk zware regenval, de site al het 
water ter plaatse zal verwerken en uitslui-
tend zal afvoeren naar het Brussels riole-
ringssysteem   kon het wantrouwen bij de 
buurtbewoners niet zomaar  wegnemen. 
Wemmel, dat lager gelegen is dan de Par-
king C site, kende de jongste jaren enkele 
nare ervaringen met wateroverlast en is 
dus zeer beducht voor deze problematiek. 
Ghelamco kondigde nog in primeur aan 
dat voor de sitebezoekers vanuit Wem-
mel een voetgangers- en fi etsbrug over de 
Ring zou gebouwd worden.

Het gros van de van Wemmelse schepenen 
en gemeenteraadsleden was aandachtig 
luisteraar maar raakte blijkbaar niet over-
tuigd door het Ghelamcodiscours. Een 
dag later besliste het Wemmelse schepen-
college  dan ook om een bezwaarschrift 
in te dienen met betrekking tot de mili-
euvergunningsaanvraag. Eerder diende 
Wemmel ook al een bezwaar in tegen de 
afscha�  ng van de voetweg op Parking C. 
Burgemeester Walter Van Steenkiste stelt 
cryptisch: “Grimbergen krijgt de baten 
en Wemmel de lasten.” Wemmel vreest 
naast de mobiliteitsproblemen en de wa-
teroverlast ook nog negatieve eff ecten 
op vlak van het leefmilieu met lucht- en 
lichtvervuiling, het veiligheidsbeleid en 
het parkeerbeleid. Het Wemmels sche-
pencollege beraadt zich nog over verdere 
stappen en sprak hiervoor alvast een ex-
pertenbureau aan.

Waterperikelen met Brussel
Samen met Machelen, Grimbergen, Steen-
okkerzeel en Tervuren probeert Wemmel 
wanhopig om zich terug te trekken uit 
Vivaqua, de intercommunale, die naast 
voormelde gemeenten vooral het Brus-
sels Gewest van water voorziet. Zes Brus-
selse gemeenten verdelen onder mekaar 
echter 81% van de aandelen en zwaaien 
er de plak. Onder dat Brussels juk besliste 
Vivaqua te fuseren  met de zuiver Brus-
selse intercommunale HydroBru, dat een 
schuldenberg van 600 miljoen euro torst. 
De vijf betrokken Vlaamse randgemeen-
ten vrezen dat hun inwoners mee zullen 
moeten opdraaien voor de miljoenenput 
en gebruiken nu hun recht om eenzijdig 
uit de intercommunale te stappen, zoals 
voorzien in het samenwerkingsakkoord. 
Vivaqua blijft echter doof langs die kant 
en weigert de uittreding te aanvaarden. 
De vijf Vlaamse gemeenten stappen daar-

om naar de rechtbank van Koophandel in 
Brussel en vragen om het fusieproces op 

te schorten zolang er 
over hun rechtmatige 
uittreding geen be-
slissing is genomen. 

Vivaqua is nog sterk doordrongen van de 
oude politieke cultuur. In december werd 
door de raad van bestuur  een nieuwe 
directeur-generaal aangesteld, namelijk 
Laurence Bovy van PS-signatuur met als 
voornaamste kwalifi catie: vertrouwelinge 
van Laurette Onckelinx. Deze dame ein-
digde derde (op drie, en dus laatste) op de 
shortlist van headhunter Egon Zenhder 
maar werd probleemloos naar boven ge-
parachuteerd, uiteraard “zonder politieke 
inmenging”.
Hopelijk slagen de Vlaamse gemeenten 
in hun opzet om uit het Brusselse Viva-
quakluwen te geraken en hun inwoners te 
vrijwaren van duurdere watertarieven om 
hiermee de Brusselse schulden te dem-
pen.

Telenet neemt SFR Belux over
In deze kolommen hebben we regelma-
tig de kabelmaatschappij SFR Belux en 
vooral haar voorgangers Numericable 
en Coditel over de hekel gehaald wegens 
hun abominabele dienstverlening naar 
de Vlaamse klanten toe. Inwoners van 
Wemmel en Drogenbos waren immers 
aangewezen op deze kabelmaatschappij, 
die  verder enkel in Brussel en Wallonië 
actief was. Nederlandstalige klanten wer-
den stiefmoederlijk behandeld en aan 
hun klachten werd weinig gevolg gege-
ven. Moegetergd schakelden veel Vlamin-
gen intussen reeds over naar Proximus, 
het vroegere Belgacom. Nu SFR Belux 
wordt overgenomen door Telenet mogen 
de inwoners van Wemmel en Drogenbos 
eindelijk hopen op een dienstverlening 
in hun taal en krijgen ze uitzicht op een 
volwaardig aanbod van Nederlandstalige 
zenders.

Jeugdraad gaat eindelijk ge-
meentelijk
Jarenlang kon de Wemmelse jeugdraad 
zich maar ontwikkelen en in stand hou-
den dank zij de hulp van de Vlaamse 
overheid en vzw de Rand. De gemeente-
lijke overheden behandelden jeugdzaken 
al die  tijd zeer stiefmoederlijk, wegens 
electoraal niet interessant en voorname-
lijk Nederlandstalig. De Vlaamse regering 
zorgde er per decreet voor dat 20 jaar ge-
leden de plaatselijke jeugdverenigingen, 
buiten de gemeentelijke instanties om, 
zelf het initiatief konden nemen om een 
jeugdbeleidsplan op te maken en uitzicht 
te krijgen op subsidies van de Vlaamse 
overheid. 
Vanaf 1 januari 2017 zal in Wemmel alvast 
de gemeente haar verantwoordelijkheid 
eindelijk opnemen. Wemmel krijgt een 
eigen gemeentelijke jeugdadviesraad en 
zal zelf het jeugdbeleidsplan voor de ko-
mende jaren opstellen.

80 jaar Sint-Engelbertuskerk
Reeds in 1924 had de ongehuwde gra-
vin Sophie de Limburg Stirum aan de 
kerkfabriek van Sint-Servaas een perceel 
grond van ruim 32 are geschonken in de 
wijk Alboom, vlakbij de pas ontworpen 
J. De Ridderlaan, en dit met het oog op 
de eventuele oprichting van een succur-
sale (bijkerk) in deze wijk, die een grote 
uitbreiding nam. De familie de Limburg 
Stirum had later nog meer geld veil voor 
de nieuwe parochiekerk die per se moest 
toegewijd worden aan Sint Engelbertus, 
aartsbisschop van Keulen (1125-1225). De 
familie had immers een speciale band 

met de heilige. Een van de telgen uit hun 
voorgeslacht, ene Friedrich Von Isenberg, 
was immers betrokken bij de moord op 
de bisschop en latere heilige. De familie, 
die met Engelbert de Limburg Stirum van 
1887 tot 1907 ook de Wemmelse burge-
meester leverde, beschouwde het nieuwe 
kerkgebouw als een soort eerherstel van 
harentwege tegenover de heilige Engel-
bertus. De nieuwe kerk, opgevat als een 
voorlopige sobere zaalkerk, werd uitein-

delijk ingewijd in 1936 en fungeert tot 
vandaag als parochiekerk van de Sint-En-
gelbertusparochie. Vanaf 1940 werden 
plannen gemaakt  voor een defi nitieve 
kerk, die er echter nooit gekomen is door 
de oorlogsomstandigheden. Later stoot-
ten hernieuwde bouwplannen telkens op 
een weigering van de overheden om ste-
denbouwkundige redenen.
Dat maakt dat de voorlopige kerk uit 1936 
in 2016 haar tachtigste verjaardag kon vie-
ren: niet slecht voor een gebouw dat bij 
aanvang maar een korte levenstijd toege-
meten was.
Van in 1936, lang voor de invoering van 
de faciliteiten, werden er al Franstalige 
misvieringen ingericht in deze parochie. 
Dit paste toen volledig in de tijdsgeest. 
Hoewel de talentelling van 1930 slechts 
een aanwezigheid van 13.68% Franstali-
gen aanwijst , wordt door een alom ver-
keerde interpretatie van de taalwetten 
van 1932, immers ook in het gemeentelijk 
onderwijs al een versterkt onderricht van 
de Franse taal doorgevoerd. Tweetalige 
opschriften zoals een arduinen plaat met 
het opschrift “politie-police” zijn in die 
periode  ook al gemeengoed. Overigens 
verloopt in die tijd de misviering quasi 
volledig in het Latijn en blijven taalpro-
blemen uit.

Alleen Nederlands: Et alors?
Professioneel niet in staat?
In het propagandablaadje  van DéFI, het 
vroegere FDF,  staat 
op de eerste pagina 
de titel: ‘Ja aan een 
lekenstaat, ja aan we-
derzijds respect, neen aan de haat.’ Mooie 
gedachten. Maar binnenin leest men al-
leen maar kritiek op alles wat ook maar 
vermoed kan worden ‘Vlaams” te zijn. 
Het gemeentebestuur wordt zelfs ver-
weten de taalwetgeving te volgen! Is dat 
‘Neen aan de haat?’  Omdat de voorzitter 
van de Nederlandstalige Cultuurraad bij 
de meiboomplanting zijn toespraak en-
kel in het Nederlands hield met daarbij 
een knipoog naar vele taalgemeenschap-
pen in de gemeente in de vorm van een 
welkomstwoord in vele talen, Russisch 
inbegrepen zoals Défi  zelf schrijft, wordt 
een hele hetze tegen hem gevoerd tot op 
de gemeenteraad. ‘Kan deze man profes-
sioneel nog wel zijn taak uitvoeren?’ Dat 
was de vraag die UF op de gemeenteraad 
durfde stellen. Het is wel erg als men geen 
onderscheid kan maken tussen beroeps- 
en vrijetijdsactiviteiten.  En als kers op 
de taart wordt nu gezegd dat het ge-
meentebestuur op hen geen beroep mag 
doen voor de open monumentendag .                                                                                                                       
Misschien is het toch goed  om te weten 
dat de begeleiding van de Franstaligen tij-
dens deze open monumentendag moest 
gebeuren door een Nederlandstalige om-
dat geen enkele Franstalige, daartoe be-
kwaam, zich aanbood of er zin in had.                                                                                               

Franskiljonse folder
De groep-UF stak een folder in alle bus-

sen om de inwoners 
te vragen het ge-
meentebestuur te 
verzoeken om gedu-

rende vier jaar alle documenten in het 
Frans te krijgen. Dit is hun interpretatie 
van juridische uitspraken over de om-
zendbrief Peeters.  Daarop reageerde het 
gemeentebestuur met een gelijkaardige 
brief om de inwoners die het wensen de 
gelegenheid te geven dezelfde aanvraag in 
te dienen. Is dit de correcte interpretatie 
van de omzendbrief Peeters en de juridi-
sche geschillen daaromtrent? Wij willen 
graag horen van minister Homans  of dit 
legaal is.      
Alle inwoners blijven aanzetten tot  het 
negeren van het feit dat Drogenbos in 
Vlaanderen ligt en moedwillig blijven ver-
zwijgen dat de kennis van het Nederlands 
essentieel is  voor de toekomst van zijn 
inwoners: dat is een vorm van bedriegen. 
Indien gemeenteraadsleden bezorgd zijn 
voor het welzijn van de mensen die hen 
hebben verkozen, dan is het een vorm van 
bezorgdheid de inwoners aan te raden de 
streektaal aan te leren. En dus geen aan-
vraag in te dienen om alle documenten 
vier jaar in het Frans te krijgen. Want alles 
vier jaar in het Frans willen krijgen bete-
kent zoveel als weer eens vier jaar geen 
Nederlands willen leren.

Drogenbos

Sint-Engelbertuskerk getekend door  
Emiel Verbruggen, onderpastoor en aal-
moezenier van de scouts van ‘67 tot ‘77

Gemeentebestuur Wemmel zegt neen 
aan Eurostadion



Ieder zijn zes
Dank
Met 300 euro steun kwam de Vlaamse 
Vriendenkring Wommelgem ons zijn aan-
moediging voor onze inzet betuigen. Meer 
dan twintig jaar op rij geven zij ons ruggen-
steun.  
Marnixring Antwerpen-Centrum nam een 
steunabonnement voor al zijn leden en 
stortte hiervoor 600 euro. 
De Dosfelkring Herent kwam met 120 euro 
over de brug en vzw Vlaamse Volksbewe-
ging steunde ons met 100 euro.
In de loop van de kerst- en nieuwjaarsperi-
ode stuurden wij een wenskaart met poë-
tisch jaaroverzicht aan diegenen die tot dan 
hun abonnement niet hernieuwd hadden. 
Meer dan duizend abonnees hernieuwden 
dankbaar hun (steun)abonnement. Eind 
augustus, begin september 2016 , bij het 
begin van onze  jaarlijkse abonnements-
vernieuwing en het begin van de 28-ste 
jaargang hadden vele duizenden dat ook al 
gedaan. Waarvoor onze oprechte dank.

Zangfeest

Allen welkom op zondag 26 maart om 14u30 
in de Lotto-Arena voor het 80ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest! Alle info via www.
zangfeest.org of telefoon: 03/237.93.92. 

De zes in het parlement
In een antwoord op vraag van Willy Segers 
(N-VA) zegt Vlaams minister Liesbeth Ho-
mans (N-VA) dat vijf faciliteitengemeenten 
een samenwerkingsakkoord hebben geslo-
ten, getekend door de betrokken gemeen-
ten en OCMW’s, om de integratie van 
personen van buitenlandse herkomst te 
versterken. De vijf willen bouwen aan een 
gemeenschappelijk onthaalbeleid, over de 
gemeentegrenzen heen. Het project loopt 
tot 30 november 2018 en ontvangt een sub-
sidie ter waarde van 120.000 euro. Enkel 
Kraainem wenste geen deel uit te maken 
van de samenwerking.
Lieve Maes (N-VA) interpelleerde Vlaams 
minister Homans (N-VA) in verband met 
de uitoefening van het bestuurlijk toezicht 
van de gouverneur en de Vlaamse regering 
in 2015 op beslissingen van de lokale be-
sturen (gemeenten en OCMW’s) in de zes 

faciliteitengemeenten. Uit het antwoord 
weten we dat men in 2015 in Drogenbos, 
Wemmel en Wezembeek-Oppem niet 
diende op te treden. In Linkebeek werden 
2 besluiten van de gemeenteraad vernie-
tigd en werden 3 beslissingen geschorst. 
Het betreft onder andere de aanstelling 
van Damien Thiéry als waarnemend bur-
gemeester  en het toekennen van taalpre-
mies aan personeelsleden die op grond 
van de Bestuurstaalwet verplicht zijn tot 
kennis van de tweede taal. In Sint-Genesi-
us-Rode werden dan weer 4 besluiten van 
gemeenteraad en OCMW geschorst en in 
Kraainem 1.
Willy Segers (N-VA) ontfutselde aan minis-
ter Hilde Crevits (CD&V) het aantal kinde-
ren die in 2015-2016 in het Nederlandstalig 
onderwijs in de zes school lopen en van wie 
de thuistaal niet het Nederlands is.

Basis-
onderwijs

Secundair 
Onderwijs

Drogenbos 166

Kraainem 232

Linkebeek 146

Sint-Genesius-Rode 658 283

Wemmel 589 179

Wezembeek-Oppem 394 354

Niet alle gemeenten bieden secundair on-
derwijs aan, maar het totaal aantal leer-
lingen met thuistaal niet-Nederlands oogt 
toch wel indrukwekkend.
Ook de meest recente cijfers over het aan-
tal leerlingen in kleuter- en lager onderwijs 
in de desbetreff ende basisscholen, opge-
splitst naargelang de onderwijstaal, wordt 
hierbij opgelijst.

2015-2016 2016-2017

N F N F

Drogenbos 242 231 227 227

Kraainem 351 384 348 379

Linkebeek 203 172 193 178

Sint-Genesius-Rode 1128 583 1077 559

Wemmel 1248 712 1077 661

Wezembeek-Oppem 617 811 627 773

Uit de vergelijking van de twee jongste ja-
ren blijkt dat, op Wezembeek-Oppem na, 
het Nederlandstalig onderwijs procentueel 
aan belang inboet tegenover het Franstalig. 
Hierbij moet tevens rekening gehouden 
worden met het groot aantal leerlingen in 
het Nederlandstalig onderwijs voor wie de 
thuistaal niet het Nederlands is.

100 jaar
Onze felicitaties gaan naar oud-politicus 
Jan Verroken, die op 30 januari 1917 werd 
geboren. Niet omwille van zijn goed be-
doelde maar slecht uitgevallen goedkeu-
ring van de faciliteiten in 1963 maar omwil-
le van zijn engagement in Leuven-Vlaams 
eind jaren zestig, waarbij zelfs de regering 
viel. Zijn ongemeen sterk verzet tegen 
de steeds toenemende particratie, die hij 
verwijt maar al te graag de mandatarissen 
te zeggen hoe zij moeten denken, kan op 
onze goedkeuring rekenen. Leve onze Jan 
en hij mag er wezen.
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Twee jaar straf voor hardleerse Thiéry
Thiéry afgewezen
Tot en met 2018 zal 
de aangewezen bur-
gemeester Damien 
Thiéry niet meer rechtsgeldig benoemd 
kunnen worden. De Raad van State heeft 
voor de derde keer het verzoek  afgewe-
zen van de Linkebeekse gemeenteraad 
om zijn na een uitgelokte tussentijdse 
verkiezing in december 2015 aangewezen 
burgemeester toch maar te benoemen. 
‘De wil van de wetgever is dat er geen ver-
dere carrousels komen, zo luidde het ver-
dict.’ Minister Homans had meteen na de 
derde voordracht al verklaard dat zij hem 
zeker in de lopende legislatuur niet zou 
benoemen wegens manifeste niet-nale-
ving van de taalwet. En kreeg hierbij van 
de Raad van State groot gelijk.
Na de jongste door de meerderheid af-
gedwongen tussentijdse verkiezingen 
stelde de Nederlandstalige minderheids-
groep voor Yves Ghequiere als aangewe-
zen burgemeester bij minister Homans 
voor te dragen als kandidaat burgemees-
ter. Na weigering van de partijgenoten 

van Thiéry om een andere kandidaat uit 
hun midden voor 
te stellen   benoem-
de Homans Eric 
De Bruycker van de 

tweekoppige Nederlandstalige oppositie 
tot burgemeester. Die wou het voorlopig 
wel doen op voorwaarde dat de meerder-
heid constructief met hem wou meewer-
ken, wat ze op aanstoken van Damien ver-
tikte. Dus diende De Bruycker zijn ontslag 
in, maar blijft hij voorlopig burgemeester 
tot er een opvolger benoemd is. 
Nu hebben de francofonen zelf Ghesqui-
ere voor het burgemeesterschap voorge-
dragen. Het weze hem gegund. Mogen 
wij deze totentrekkers voorstellen de 
kosten van de door hen uitgelokte nut-
teloze verkiezingen (25.000 euro?) met 
hun eerstvolgende zitpenningen  aan de 
gemeentekas terug te betalen en zich bij 
de Linkebeekse bevolking voor hun mal-
lemolenmanoeuvres te verontschuldigen. 
Inmiddels heeft Thiéry al laten weten dat 
hij na de verkiezingen van 2018 zijn bur-
gemeesterssjerp opnieuw wil omgorden. 
Wij zitten er dus allicht nog jaren mee.

de Buurtweg 3 op de Grimbergse gemeen-
teraad liet Ghelamco een graafmachine 
aanrukken alsof ze op zoek wou gaan naar 
de opgehoogde weg. Een paar dagen later 
kondigde Ghelamco aan daarmee een 
toegelaten voorafgaand archeologisch 
vooronderzoek van de site te beginnen. 
Ghelamco stelde de gemeente ook in ge-
breke omdat ze tegen haar aanvankelijke 
bereidheid in om mee te werken aan de 
aanvraag tot afscha�  ng, na de defi nitieve 
staking van stemmen daarvan afzag.         

Mobiliteit op de R0(-ring)
Ter lering van de voor- en tegenstanders van 
de bijkomende inplanting van het Eurosta-
dion op Parking C wou provincieraads-
lid Jan Laeremans bij de Vlaamsbrabant-
se provincieraad volgende verkeerscijfers 
aankaarten: Blijkens de fi lebarometer is de 
ring tussen Zellik en Jette, vlakbij Wemmel 
en Parking C nu zelfs meer dan 16 uur per 
dag volzet. Op de ring rond Brussel werden 
in oktober dagelijks meer dan 42.000 werk-
uren verloren door fi les, terwijl het vijf jaar 
geleden nog maar 21.000 werkuren waren. 
Op werkdagen is op het drukke tra-
ject Wemmel/UZ-Jette de jongste vijf 
jaar het aantal voertuigen van 102.878 
in 2010  naar 112.858 toegenomen en in 
tegenovergestelde richting van 102.188 
naar 114.206 of een stijging van 10,7 %.                                                                                                            
Parking C zal op dagbasis(zonder voetbal of 
concerten) tussen 9000 en 10.000 extra wa-
gens aantrekken, waarvan er minstens 8.250 
als bijkomend verkeer kunnen beschouwd 
worden. Het geplande Neo-project  op en 
rond het Heizelstadion zal dagelijks 11.438 
tot 14.723 (met congres) wagens aantrekken, 
waarvan er naar schatting 7.660 de Ring 
zullen gebruiken of 11.000 in geval van een 
congres. Tel beide Ringcijfers dubbel voor 
vertrek en aankomst en je komt aan 32.000 
tot 38.000 bijkomende voertuigbewegingen 
zonder speciale evenementen.
De provincieraad ketste evenwel het voor-
stel van het hierboven vermelde provin-
cieraadslid af om dat dossier te bespreken 
en daar een motie over te stemmen. Geen 
onderwerp van bespreking. ‘De provincie 

is gevat door de milieuvergunning en mag 
daarover geen standpunt innemen’ zei De-
haene.’ Snaveltjes toe, raadsleden, over de 
problematiek van de mobiliteit op de ring. 
Alleen de deputatie krijgt haar zeg.  
In een paginagroot bericht  liet het Laatste 
Nieuws bij penne- of pc-vrucht van de jour-
nalist Jeroen Bossaert weten dat ‘niemand 
fan was van een kantorencomplex met gras-
veld.’ RSC Anderlecht doet alles wat het kan 
om onderuit een beginselakkoord met Ghe-
lamco te geraken, waarbij  het niet alleen 
een huurgeld van 9,95 miljoen huurgeld 
per jaar moet betalen maar het een stadion 
krijgt dat zeker nog niet aan al haar verlan-
gens voldoet. 
In bijkomende orde laat ook de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond bij monde van on-
dervoorzitter Bart Verhaeghe weten dat het 
geen akkoord met Ghelamco zal onderte-
kenen voor de interlandwedstrijden. Het is 
eerlijker dat voor iedere interland verschei-
dene stadions zich kandidaat stellen. 
De administratie  Mobiliteit en Openba-
re Werken van minister Ben Weyts gaf op 
24 januari aan de gemeente Grimbergen 
een eerste negatief en niet-bindend  advies  
over de milieu-eff ecten, die door Ghelamco  
onvoldoende in kaart waren gebracht. Nu 
heeft minister Weyts, die een tegenstander 
is van het stadion, zo lezen we in De Tijd, 
via Vlaams parlementslid Axel Ronse minis-
ter van Omgeving Joke Schauvliege onder 
druk gezet om op haar beurt een negatief 
advies te geven. Daarmee zou de bouwaan-
vraag door de gemeente Grimbergen moe-
ten afgekeurd worden. Minister Schauvlie-
ge was blijkbaar niet in haar schik met deze  
Weytse stap.

Hoe raak je in het Eurostadion?
In De Standaard van 25 januari kreeg  Willy 
Miermans, docent verkeerskunde UHasselt, 
een hele bladzijde om de mobiliteitsproble-
matiek rondom het geplande stadion uit de 
doeken te doen. Daarbij blijkt de parking 
zonder voetbal al volzet te zullen zijn en dat 
de aantrekkelijkheid van die hypermoderne 
parkeergarage al bij de tweede wedstrijd be-
twijfelbaar is. Om te besluiten: ‘Too big, too 
soon’. Wij vertalen: ‘Te groot, te gauw.’ 

Ongunstig advies
Ruimte Vlaanderen is de overheidsdienst 
die verantwoordelijk is voor ruimtelijke 
ordening. De dienst onderzocht de impact 
van het project op Parking C op de leefom-
geving en gaf de provincie Vlaams-Brabant 
het advies om de milieuvergunning NIET 
toe te kennen.

Traject van de voetweg
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