
Met nieuws uit en over
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,

Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem

De Zes
Algemeen Nederlands of English?
Bekommerd als we zijn om het behoud en de versterking van het Nederlandstalig karakter van onze zes Vlaamse ge-
meenten met faciliteiten rond Brussel, hebben we ons weer eens moeten ergeren in datgene wat een eigen Vlaamse 
adviesraad ons heeft voorgeschoteld. We waren uiteraard al bekommerd om wat we in eigen regio meemaken inzake 
toenemende taalachterstand.
Wat schreven we daarover al in ons au-
gustusnummer van vorig jaar? We verwe-
zen naar een artikel in De Standaard van 
17 maart vorig jaar van de hand van Tom 
Yserbaert. In onze secundaire scholen van 
de Vlaamse gordel rond Brussel wordt het 
Nederlands alhier steeds gebrekkiger. Het 
cijfer van het aantal Nederlandssprekende 
kinderen wordt in het basis- en secundair 
onderwijs met het jaar kleiner. Een on-
derzoek van de kennis van het Nederlands 
wijst uit dat het niveau van al te veel leer-
lingen slechts dat van het vierde leerjaar 
basisonderwijs is. De kloof met kinderen 
met een goede taalbeheersing wordt er jaar 
na jaar groter. Er is hierbij sprake van taal-
achterstand, kansarmoede en diversiteit. 
Ook in de uitgaven van vzw de Rand en 
de plaatselijke gemeenschapscentra wordt 
die taalachterstand in onze Vlaamse gordel 
rond Brussel aangekaart en vastgesteld dat 
ze vooral in gezinnen in armoede en met 
een beperkter sociaal en cultureel kapitaal 
toeneemt.
Als we die problematiek doortrekken naar 
de grote steden en per slot van rekening 
naar heel Vlaanderen, dan zijn en worden 
wij met de dag minder en minder optimis-
tisch over de toekomst van ons Nederlands.
Koppel daaraan bovendien de toenemende 
invloed van een telegramstijl in de sociale 
media, de afnemende lees- en schrijfvaar-
digheid, de steeds geringere belangstelling 

voor een correct en vlot taalgebruik en het 
toenemend tussentaalgebruik in de mon-
delinge communicatie. We zijn hiermee op 
weg naar een scheiding tussen enerzijds 
het Algemeen Nederlands en anderzijds 
het Poldernederlands (Waai zaain blaai) uit 
het noorden naast onze Zuid-Nederlandse 
tussentaal (Oe noemde gij?)
De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), het 
hoogste adviesorgaan voor onderwijs en 
vorming bij het Vlaams ministerie van 
Onderwijs, heeft tot onze verbazing en 
ontgoocheling over deze misgroei geen be-
zorgd woord gerept.
Op 14 februari bracht de raad een eenparig 
advies uit dat schadelijk zou kunnen zijn 
voor het voortbestaan van onze taal. Het 
stelt - en wij citeren uit ‘Nederlands/Land-
staal en uit het advies zelf’ - dat de huidi-
ge taalregeling voor het hoger onderwijs 
eenvoudiger en soepeler moet. De Vlaamse 
student dient beter voorbereid te worden 
op een rol in de internationale kennismaat-
schappij en de taalwetgeving mag hierbij 
geen struikelblok zijn. Wel moet gezorgd 
worden - maar we vinden deze wel-zin een 
doekje voor het bloeden - dat het slechte 
Nederlandse voorbeeld vermeden wordt 
en dat het Nederlands als wetenschappelij-
ke taal versterkt wordt. Want zeg nu zelf, 
als je het Nederlands in de bachelorjaren 
haast halveert en in de masterjaren haast 
de keel oversnijdt, hoe kan je zo het Neder-
lands versterken? 
Nu kan volgens het Vlaams taaldecreet op 
bachelorniveau maximaal 18,3% van de op-
leiding in het Engels gegeven worden. Op 
masterniveau is dat 50%. Volgens de VLOR 
zijn we daar heel ver van verwijderd. In 
2015 zou amper 1.85% van de bachelorop-
leidingen in het Engels gegeven zijn. Bij de 
masters is dit 21,59%. 
Deze cijfers zijn evenwel volgens andere 
bronnen theorie. De praktijk is dat er heel 
wat spookcursussen bestaan (je kan mits 
zelfstudie een cursus in het Nederlands vol-
gen terwijl de feitelijke cursus vaak in het 
Engels gegeven wordt omdat één of meer 
studenten Nederlandsonkundig zeggen te 
zijn) of dat er ook morele druk bestaat zo-
dat de realiteit veel hogere cijfers oplevert. 
En schijn bedriegt. Want een opleiding 
waarvan vier vakken in het Engels worden 
gegeven, wordt geteld als een opleiding in 
het Nederlands. Terloops en illustratief een 
citaat uit een artikel in De Standaard van 14 
april 2017 van de hand van Gita Deneckere, 

Bruno De Wever en Antoon Vrints: ‘Nage-
noeg alle Vlaamse masteropleidingen inge-
nieurswetenschap-
pen zijn vandaag al 
verengelst.’
Concreet pleit de 
VLOR ervoor dat de 
instellingen zelf hun 
taalbeleid bepalen. 
En als er dan toch 
taalquota moeten 
blijven, zou dit 50% 
moeten worden 
voor de bachelors en dan moet men dit cij-
fer soepel kunnen hanteren. Voor de mas-
tersopleiding vraagt de VLOR de volledige 
vrijheid.
Volgens cijfergevens in het rapport zelf 
blijkt dat het aantal Engelstalige program-
ma’s in Europa steeg van 725 in 2001 naar 
9089 in 2014. Of meer dan een vertwaalf-
voudiging in dertien jaar. Slechts 6% van 
alle programma’s is volledig in het Engels. 
Bovendien schrijft zich niet meer dan 1,3% 
van de totale studenteninschrijvingen voor 
deze opleidingen in. Het komt ons voor dat 
men erg veel eieren legt onder deze 1.3% 
van de studenteninschrijvingen.
Gelukkig is de Vlaamse regering daar voor-
lopig niet op ingegaan. Het advies wordt 
als voortijdig beschouwd omdat er nog 
voldoende Engelse speelruimte is. De eni-
ge voorgestelde wijziging waar de regering 
mee akkoord gegaan is, is een deelaspect 
van de opvang van buitenlandse professo-
ren. Die moeten nu in plaats van binnen 
drie jaar pas binnen vijf jaar een taalexa-
men van B2 niveau afl eggen. Zij zijn met 
al hun pedagogische diploma’s per slot van 
rekening geen schoonmaaksters/ schoon-
makers die soms bij hun in dienst treden 
al moeten bewijzen dat zij Nederlands ken-
nen.
Vrijheid, blijheid wil de VLOR. Op het 
ogenblik dat Groot-Brittannnië de Brexit 
of de BRuitgang a� ondigt en op eigen 
benen wil staan om zichzelf te kunnen 
blijven, lijken onze afgevaardigden in de 
VLOR met hun advies te willen vragen: 
Hoe kunnen wij de vernederlandsing van 
onze hogescholen en universiteiten, waar-
voor wij in Gent al meer dan honderd jaar 
geleden en in Leuven, waarvoor wij in de 
zestiger jaren met Leuven Vlaams de straat 
optrokken, zo vlug mogelijk omzetten in 
een steenkolenengels op kosten van de 
Vlaamse Gemeenschap?
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Dank u, Willy!

Steun
Voor het vijfde jaar op rij kwam de Mar-
nixring Vlaemsch Hooft ons blad met 
150€ ruggensteun verlenen. In dankbaar-
heid aanvaard. 
Vzw Volksheil uit Borsbeek kwam ons 
zowat onafgebroken sinds 1992 opnieuw 
met 250€ verblijden.

Willy Sterckx geeft fakkel door
In dit laatste nummer van onze 28-ste 
jaargang nemen wij met spijt maar met 
grote dankbaarheid op eigen verzoek af-
scheid van onze verantwoordelijke uit-
gever Willy Sterckx, die zich voor ons 
blad evenveel jaren als het bestaat heeft 
ingezet. Zodra we met een vrijwilligers-
ploeg in de Linkebeekse Moelie voor de 
verzending neerstreken, nam Willy de 
taak op zich om driemaandelijks de uit-
nodigingen van de vrijwilligersploeg te 
verzenden. Geestig en alert zodat de me-
dewerkers zich niet meer moesten afvra-
gen: ‘ Waar is dat feestje?’ maar meteen 
wisten dat ze in de Moelie welkom waren. 
Voor een babbel, voor een broodje, een 
drankje en vooral een gezamenlijke inzet 
voor De Zes. Niet te missen, zo dacht zo-
wat iedereen. Indrukwekkend voor wie 
de verzendingsploeg voor het eerst aan 
het werk zag en ziet. Hij zette zich in zijn 
beroepsleven in als fi nancieel directeur in 
een multinationaal farmabedrijf,  enga-
geerde zich voor de Linkebeekse  Sint-Se-
bastiaankerkfabriek, had een bijkomende 
functie als handelsrechter in de Brusselse 
Rechtbank van Koophandel, waar hij con-
sequent op zijn Vlaamse strepen stond. 

Hij gaf zijn Vlaamsgezindheid ook vorm  
in het Linkebeekse verenigingsleven, 
waar hij in de zeventiger jaren o.m. de 
man aan de micro was bij het toenmalig 
Spel zonder Grenzen tussen de zes facili-
teitengemeenten.
Nu zijn gezondheid het laat afweten, 
wensen wij Willy, omringd door zijn 
echtgenote Sabeth en zijn lieve kinderen 
en kleinkinderen, veel sterkte toe in dat 
‘Nest in de bomen’ zoals Felix Timmer-
mans het toenmalig Linkebeek plastisch 
schilderde.  
Een consequent Vlaamsgezind Linkebe-
kenaar, Armand Sijbers, volgt hem in zijn 
functie van verantwoordelijk uitgever op.

Huizen van het
Nederlands
In Vlaanderen en Brussel zijn er vier or-
ganisaties, waaronder de acht Huizen van 
het Nederlands ressorteren, waar perso-
nen die een inburgeringstraject volgen, 
zich kunnen aanbieden. Uit het antwoord 
van Vlaams minister Liesbeth Homans op 
een vraag van Vlaams parlementslid Chris 
Janssens (VL Belang) kennen we het aan-
tal personen, woonachtig in de zes, dat 
zich een eerste maal in 2016 aanmeldde 
bij een Huis van het Nederlands.
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Ghesquiere fl opt, Geeurickx klopt
Yves Ghesquiere pakt ernaast
Aanvang februari besloot de Linkebeekse 
gemeenteraad na de 
fratsen van zijn vo-
rige en al twee keer 
afgewezen aangewezen-burgemeester 
Damien Thiéry voor de rest van de le-
gislatuur partijgenoot Ghequiere voor te 
dragen voor het burgemeesterschap. Zelfs 
de tweekoppige Nederlandstalige opposi-
tie had zich vroeger al voor die kandida-
tuur uitgesproken nadat Eric De Bruyc-
ker, de door minister Homans benoemde 
burgemeester, zijn ontslag had ingediend. 
De francofi ele meerderheid had op aan-
stoken van de gebuisde Damien Thiéry 
elke samenwerking afgewezen. Die ba-
zuinde intussen lustig in het rond dat het 
tijdperk-Thiéry niet voorbij was en dat hij 
na de volgende verkiezingen in 2018 weer 
de draad zou opnemen en de hem nu 
misgunde burgemeesterssjerp opnieuw 
zou kunnen omgorden. Alsof Napoleon 
zichzelf opnieuw de kroon op het hoofd 
mocht zetten.
Op de gemeenteraad van 6 maart, waar-
op Damien zijn kat had gestuurd, liet Yves 
Ghequiere, die nu de voorzittersrol van 
Thiéry moest overnemen, drie raadsle-
den tegen alle wettelijke verordeningen 
in Frans spreken. Bovendien was Ghequi-
ere zo vermetel bij een onderhoud met de 
Vlaams-Brabantse gouverneur De Witte 
de stelling te verkondigen dat hij er geen 
graten in zag op de Linkebeekse gemeen-
teraad Frans te laten spreken. Weg dus 
met alle vroegere uitspraken van de toen-
malige Vlaamse kamer van de Raad van 
State over het uitsluitend gebruik van het 
Nederlands in de gemeenteraden van de 
zes.
Het hoeft dan ook niemand te verbazen 
dat Vlaams minister Homans opnieuw de 
aangewezen-burgemeester, nu Yves Ghe-
quiere, wandelen heeft gestuurd. Het Ne-
derlandstalige Prolink betreurt de omme-
keer van Ghequiere en die gebaart dan op 
zijn verongelijkte beurt van krommenaas 
dat de minister hem niet heeft benoemd. 
’Wat heb ik nu weer verkeerd gedaan?’ 
zal Yves aan zijn Linkebeekse achterban 
in vermeende onschuld en in het Frans 
vragen. Yves kan nu in beroep gaan bij de 
tweetalige Kamer van de Raad van State. 
Eric De Bruycker mag intussen de Linke-
bekenaren wetgedwongen blijven burge-
meesteren.
Bij het ter perse gaan vernemen we dat de 
gemeenteraad na de afwijzing van Ghe-
quiere nu voor de derde keer een aange-
wezen burgemeester voordraagt, namelijk 
derde schepen Valérie Geeurickx. Mocht 
die benoeming de goedkeuring wegdra-
gen van minister Homans, dan krijgt de 
meerderheid er een nieuwe derde schepen 
bij en kan Eric De Bruycker op zijn ex-bur-
gemeesterlijke lauweren rusten.

Paroisse Saint-Sébastien
Op 3 december vorig jaar vond in de 
Sint-Sebastiaanskerk de laatste Neder-
landstalige weekeindviering plaats. Al 
heel lang moesten de Nederlandstalige 
kerkgangers het met één misviering per 
maand stellen. De Franstalige gelovigen 
krijgen alleen nog een wekelijkse zondag-
mis. Niet zonder enige bitterheid bieden 
wij al deze Vlaamse priesters en paters 
die zich voor de Vlaamse pastoraal alhier 
hebben ingezet, een ruiker van dankbaar-
heid aan. Ite, missa est. 
Neen, deze keer kunnen wij de afgewezen 
ex-aangewezen-burgemeester Damien 
Thiéry hiervan niet de schuld geven. Maar 
mogen we al wie sedert 1963 de facilitei-
ten een goed hart heeft toegedragen, toch 

aan het nadenken zetten. Eenzijdig wer-
den in dat jaar zes Vlaamse gemeenten 

met een pak facilitei-
ten bedacht. Opdat 
de Franstaligen zich 
zouden aanpassen. 

Zo dachten vele brave Vlamingen. Maar 
zij doolden. Nooit hebben ze dat in de 
daaropvolgende 54 jaar gedaan. Integen-
deel. Ze hebben ze aangegrepen om in 
Linkebeek en elders de macht te grijpen 
en Franstaligen naar hier te lokken. De 
Nederlandstaligen hebben er zich meest-
al gedwee bij neergelegd en doen dat de 
dag van vandaag nog altijd. Ofwel weken 
of wijken ze uit, ofwel stierven of sterven 
ze uit.
Als klap op de vuurpijl hebben ook Ne-
derlandstalige partijen deze facilitei-
ten grondwettelijk gebetonneerd en de 
Franstaligen het recht gegeven om met 
de helft plus één de afscha�  ng van de 
vermaledijde faciliteiten te beletten. In-
tussen zijn er in Vlaanderen maar al te 
weinig parlementsleden die zich zorgen 
maken over de a� ouw of de afscha�  ng 
van de misbruikte faciliteiten. 

15 jaar
Vanuit Brussel teisteren jeugdbendes 
onze gemeente. Een jongerenbende on-
der leiding van een vijftienjarige Brazili-
aan bedreigt nietsvermoedende jongeren 
aan een Linkebeekse en een Ukkelse bus-
halte met een mes om hen te beroven en 
af te persen. Als het dan toch misloopt 
en de bende bij een toevallige politiecon-
trole tegen de lamp loopt, dan doen de 
bendeleden een beroep op de Franstalige 
procedure. Daarbij zouden ze dan norma-
liter in een Franstalige gesloten jeugdin-
stelling moeten opgesloten worden. Maar 
vermits die regelmatig vol zitten, kan de 
Franstalige jeugdrechter niets anders 
doen dan de politieagenten van de zone 
Rode, waarvan Linkebeek en Drogenbos 
deel uitmaken, verplichten de jeugdige 
misdadiger op vrije voeten te stellen. En 
die kan dan al fl uitend en met de open 
hand aan de neus het Vlaams politiecom-
missariaat uitstappen. Om de dag nadien 
in Anderlecht vrij en vrolijk een diefstal 
met geweld te plegen. En opnieuw vrij 
te komen omwille van plaatsgebrek in 
Kasteelbrakel of Saint-Hubert. Hij wordt 
verdacht van minstens elf gewelddadi-
ge diefstallen in de stationsbuurten van 
Ukkel en Linkebeek, van twee inbraken 
in Drogenbos, van opzettelijke slagen en 
verwondingen en van het opgeven van 
een valse identiteit. Hij verblijft in zijn ge-
zin al negen jaar illegaal in ons land. Een 
paar dagen na zijn Anderlechtse knokpar-
tij werd hij dan toch op straat opgepakt 
om voor dertig dagen in Saint-Hubert af-
gezonderd te worden. De overheid zou nu 
onderzoeken of ze dat illegaal boe� e naar 
Brazilië zou kunnen uitwijzen. 
De Brusselse export neemt vreemde vor-
men aan. 

Put niet, containerpark wél dicht
‘Politieke impasse in Kraainem?’
Een toch wel heel welwillende maar 
vooral verdoezelende 
krantentitel. Alsof de 
Kraainemnaars niet 
mochen weten dat 
hun gemeente gewoon onbestuurbaar is. 
Niet omdat de Vlaamse overheid het de 
Franstalige meerderheid in Kraainem ex-
tra moeilijk maakt, er is geen nieuwe om-
zendbrief Peeters, de Vlaamse wooncode 
is al lang vergeten, neen, de Franstalige 
meerderheid en zij alleen, van MR, CdH 
en Défi , heeft zichzelf in de verdoemenis 
gewerkt. Zij wil dat de door haar voor-
gestelde nieuwe burgemeester Dorothée 
Cardon de Lichtbuer opstapt. Of minstens 
voor een klein half jaar uit het zicht ver-
dwijnt om intussen een voor de volledige 
meerderheid aanvaardbare meerderheid 
te vinden. Dat zal dus niet gebeuren want 
de burgemeester heeft zonder omwegen 
laten weten dat ze er niet aan denkt om 
op te stappen. Ook niet tijdelijk. Dit al-
les is geen script voor een derderangs SF-
prent, maar Kraainemse feitelijkheid. 

Onbestuurbaar
Kraainem is dus inderdaad onbestuur-
baar. 
We schrijven dit half april maar het is wei-
nig waarschijnlijk dat de volgende De Zes 
beter nieuws zal brengen. Gezegd wordt 
dat men de provincie ter hulp zou roepen, 
maar hoe dat dan moet kan niemand van-
daag maar vermoeden. De Kraainemse 
vrouwenoorlog duurt daarvoor al veel te 
lang, de oorzaak van het gekrakeel is al 
te potsierlijk om een zinvolle uitweg te 
kunnen vinden, de ruzie is al te partijpo-
litiek gebonden om nog een oplossing te 
bedenken.

De vrouwelijke burgemeester wordt in-
derdaad verweten zich te veel te bemoei-
en met beleid van haar gemeente. Dat 
is niet naar de zin van de vrouwelijke 
gemeentesecretaris, die zo te horen het 
vanzelfsprekend vond dat zij de feitelijke 
burgemeester is. De drie francofi ele par-
tijen maken intussen al maanden ruzie 
over de verdeling van de bevoegdheden 
binnen het schepencollege, zodat er nog 
altijd een schepen tussen zit zonder be-
voegdheden. Het gaat onder meer om de 
bevoegdheid over communicatie. De hui-
dige burgemeester mag wel een ‘woord 
vooraf’ schrijven voor het gemeentelijk 
infoblad maar mag niet present zijn op de 
redactievergadering. Intussen werd het 
gemeentepersoneel zodanig in de tang 
genomen dat niemand er nog maar aan 
denkt om zijn of haar verhaal te laten ho-
ren.
Voor enig begrip van deze opvoering is het 
goed te weten dat de huidige CdH-burge-
meester Dorothée Cardon de Lichtbuer 
halfweg de legislatuur de tricolore sjerp 

mocht overnemen van Défi - madame 
Caprasse. Dat was dus een bekende af-
spraak. Caprasse kreeg intussen een zitje 

in het federale parle-
ment als ex-FDF’ster 
en is tussendoor ook 

eerste schepen met de bevoegdheid over 
de communicatie. En dus ook vervangster 
als de benoemde burgemeester niet be-
schikbaar is.
Nog dit: de Franstalige meerderheid had 
fl ink wat duw- en trekwerk nodig om 
haar motie tegen Dorothée Cardon de 
Lichtbuer te laten goedkeuren. 

Containerpark dicht
Dat heeft voor gevolg dat het Kraainem-
se containerpark enkele maanden dicht 
moet. Er komt op die plaats een blijkbaar 
tijdelijke afrit van de Woluwelaan naar 
de oprit naar de autoweg naar Leuven én 
naar Kraainem centrum. Die afslag was 
er vroeger al, maar werd ooit vervangen 
door de uitrit op het kruispunt van het 
Statieplein onder de brug boven de Wo-
luwelaan. Anders gezegd: het container-
park gaat zeker drie maanden dicht in ruil 
voor het inhalen van de verloren tijd op 
de Woluwelaan. Een wellicht l ‘Vlaam-
sche’ logica.

Nauwelijks vier dagen voor de sluiting 
kregen de inwoners van Kraainem een 
gemeentelijk schrijven in hun brieven-
bus. Met de mededeling dat ze in afwach-
ting van een nieuw containerpark terecht 
konden bij de collega’s van buurgemeente 
Wezembeek-Oppem. Laten we hopen dat 
ze daar tijdig op de hoogte werden ge-
bracht van de te verwachten Kraainemse 
invasie. Gelukkig maar dat Wezembeek-
Oppem ook een Vlaamse gemeente is met 
faciliteiten voor de Franstaligen...

Nog altijd te mijden
“Put van Woluwe te mijden”. Zo titelde 
De Zes van einde 2014. Nog steeds vol-
gens De Zes begonnen de werken einde 
oktober 2014, een eerste spadesteek als 
start voor de grote werken, een grondige 
aanpak van dit bijzonder drukke kruis-
punt Woluwelaan – Leuvense Steenweg.
De Vlaamse administratie ziet het enigs-
zins anders: volgens haar begonnen de 
werken pas in de lente van 2015. Maar 
goed: de verkeersellende zou in ieder ge-
val 2,5 jaar duren, einde van de werken 
voorzien voor voorjaar 2017. Dat wordt 
nu zeker 2018, een jaar later dus. Tenmin-
ste als het weer geen spelbreker speelt of 
er niet nog eens onverwachte technische 
problemen opduiken. Die waren er nu al 
genoeg, tien maanden lang was er op de 
reuzenwerf geen enkele beweging omdat 
aannemer en Vlaamse administratie het 
niet eens waren over de keuze van steun-
balken die men zou plaatsen. Maar goed, 
hoop doet leven, maar in de paasvakantie 
was er van die erg grondige heraanleg van 
de Woluwelaan richting Vilvoorde nog 
niet zoveel te merken. Maar geen nood, 
men wil 2018 halen en daarom zal men 
tussentijds nog andere werken uitvoeren.Sint-Sebastiaanskerk

Impasse op het gemeentehuis 

Containerpark is tijdelijk weg geworden
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500 onwettige verzoeken
Intradura
In de schoot van de intercommunale Ha-
viland is een nieu-
we intercommunale 
afvalmaatschappij 
Intradura (Inter-
gemeentelijke samenwerking voor een 
duurzaam afvalbeheer) in oprichting. 
Twintig gemeenten, die nu een beroep 
doen op Haviland voor de inzameling 
en de verwerking van huishoudelijk af-
val, komen er voor in aanmerking. Nu 
de nieuwe intercommunale ervoor moet 
zorgen om de huisvuilophaling en de ver-
werking e�  ciënter en goedkoper te laten 
verlopen, ligt de Franstalige meerderheid 
van Sint-Genesius-Rode, als enige van de 
twintig mogelijke toetredende gemeen-
ten, dwars. Burgemeester Rolin en co 
denken dat ze in zee kunnen gaan met 
een private speler. Als een ingehuurd stu-
diebureau berekent dat een jaarlijkse be-
sparing van 50.000 tot 100.000 euro met 
zich zou brengen, dan beeldt de meerder-
heid in de gemeenteraad zich in dat ze in 
de achttienjarige geplande duurtijd tot 
1.8 miljoen euro zou kunnen besparen. 
Maar wat met het afsluiten van contrac-
ten op de privé markt? Wat met het eigen 
gebrek van expertise inzake afvalverwer-
king? Vlaams oppositieschepen en haar 
partij Respect vinden dat de meerderheid 
zich laat rollen en een verkeerde beslis-
sing neemt. Als de gemeente Drogenbos, 
waar de ondertekening van de Intradu-
ra-stichting gebeurde, verwacht dat ze 
door e�  ciëntie tien procent zal kunnen 
besparen, o.m. ook omdat Intradura niet 
BTW-plichtig is, waarom zou dat dan 
voor Rode bij toetreding tot Intradura 
ook niet het geval zijn?

Meer dan 500
Burgemeester Rolin heeft aan de goe-
gemeente verkondigd dat meer dan 500 
Rodenaren bij het gemeentebestuur een 
verzoek hebben ingediend, waarbij zij het 
gemeentebestuur verzochten voor vier 
jaar al hun documenten (o.m. oproep bij 
de verkiezingen) meteen in het Frans te 
krijgen. Rolin voegde er direct aan toe 
dat het bestuur van plan is op die vraag in 
te gaan. Dat betekent een inbreuk op de 
privaatrechterlijke bescherming op basis 
waarvan er in de betrokken faciliteiten-
gemeenten geen lijsten met taalaanho-
righeid mochten worden aangelegd. Wat 
niet wil zeggen dat het niet stiekem ge-
beurde. Nu is dat cijfer van meer dan 500 
francofi elen echt niet denderend voor 
Rode. Die vij� onderd of meer zijn bij el-
kaar geschraapt omdat het gemeentebe-
stuur net zoals in vier andere gemeenten, 
Wemmel niet inbegrepen, in alle brieven-
bussen een o�  ciële, van het gemeentebe-
stuur uitgaande tweetalige folder ‘Belang-
rijk bericht aan de bevolking’ heeft laten 
verspreiden, met verzoek het formulier 
binnenin in te vullen. Eén document per 
persoon, waarbij zowel in het Nederlands 
als in het Frans het gemeentebestuur ver-
zocht werd voortaan alle briefwisseling 
en administratieve documenten in het 
Frans/en français (voor een periode van 
vierjaar) te bezorgen, ‘overeenkomstig het 
arrest van de Raad van State van 20 juni 
2014.’ Die documenten zijn op kosten van 
de gemeentelijke belastingbetaler (Ne-
derlands-, Frans- en anderstaligen) ge-
drukt en verspreid. Alleen al in Rode was 
er daarvoor een budget van 15.000 euro 
voorzien. Of meer dan alle subsidies die 
in Rode jaarlijks aan de Nederlandstalige 
verenigingen worden gespendeerd.

Andere wetgever?
Tenslotte deze niet onbelangrijke beden-

king. Is de tweetalige 
kamer van de Raad 
van State, die sinds 
de jongste staats-

hervorming bevoegd is om klachten van 
afgewezen aangewezen-burgemeesters 
zoals Véronique Caprasse te behandelen, 
nu ook nog tot wetgever gepromoveerd? 
Mag die wetten inzake taalgebruik, die 
vele jaren na 1963, toen ze nog bij gewo-
ne parlementaire meerderheid werden 
vastgelegd, maar nu onder de bevoegd-
heid van de grondwetgever vallen of in de 
vorm van bijzondere wetten met dubbele 
meerderheden in elke taalgroep moeten 
worden goedgekeurd, zomaar aanpassen 
of wijzigen? Dan kunnen we de wetgeven-
de Kamer beter opdoeken. De niet-door 
de burgers verkozen tweetalige kamer zal 
dan wel wetten maken en rechtspreken. 
En wat met de zo geroemde Belgische 
scheiding van de wetgevende, de uitvoe-
rende en de rechterlijke macht? 

 Geertrui Windels
Op 7 februari kondigde de enige Neder-
landstalige schepen van Rode, Geertrui 
Windels, echtgenote van Herman Van 
Rompuy, onverwacht aan dat ze ontslag 
zou nemen omwille van een gebrek aan 
samenwerking, zeg maar tegenwerking, 
van haar Franstalige collega’s. Haar be-
voegdheden werden van bij de start uitge-
hold, haar begroting bestendig ingekrom-
pen. Zij voelde zich een fi gurant in een 
gedoogbeleid, met wie niet werd over-
legd. Zij hoopt dat zij met haar ontslag en 
haar vertrek uit de gemeenteraad het sig-
naal kan geven dat het zo niet verder kan. 
De verraste burgemeester Rolin sprak van 
leugens en van frustratie.

Anne Sobrie
Met opgeheven hoofd heeft Anne Sobrie, 
die al van 1994 tot 2012 schepen was, haar 
wederoptreden in het schepencollege na 
de gemeenteraad van 27 maart gedaan. Zij 
mocht al direct de weigering van de meer-
derheid om samen met 19 andere Vlaam-
se gemeenten uit Halle-Vilvoorde in de 
nieuw geplande intercommunale Intra-
dura voor huisvuilverwerking te stappen, 
op de korrel nemen.

Wonen in Rode
Mocht u van Rode uw woonplaats wil-
len maken, dan hebt u er wellicht iets 
aan wanneer u weet dat in deze facili-
teitengemeente de gemiddelde prijs van 
de bouwgrond goedkoper is dan in onze 
overige vijf gemeenten. U kan daarvoor 
terecht op de site www.immpact.be/nl/
nieuwbouwprojecten/nova-rode-sint-
genesius-rode

Wanneer grijpt Vlaamse overheid in?
Bericht aan de bevolking’ en 
‘Open brief aan 
ministers Ho-
mans, Weyts en 
Van Deurzen
Als vierde of vijfde Vlaamse faciliteiten-
gemeente in de rij heeft nu ook het ge-
meentebestuur van Drogenbos het nuttig 
geoordeeld zijn burgers de mogelijkheid 
te bieden om hun taalvoorkeur voor de 
Franse taal (blijkbaar wordt de mogelijk-
heid om dat voor de Nederlandse taal te 
doen niet geboden) te laten registreren. 
Daarbij stelt het gemeentebestuur dat zij 
bijgevolg hun gemeentelijke documenten 
in het Frans zullen ontvangen voor een 
duurtijd van 4 jaar, telkens te verlengen 
bij het verstrijken van deze periode. De 
gemeente laat weten dat die mogelijkheid 
er gekomen is door het arrest van de Raad 
van State van 20 juni 2014.
Ter verduidelijking van de Drogenbos-
senaren willen wij hun en het hele ge-
meentebestuur het volgende zeggen. De 
Raad van State heeft als enige opdracht 
beslissingen van de uitvoerende macht al 
dan niet te vernietigen. Als de bevoegde 
Vlaamse minister – vandaag is dat voor 
Vlaams Binnenlands Bestuur minister 
Liesbeth Homans, een door de gemeen-
teraad in de faciliteitengemeenten aange-
wezen burgemeester als Caprasse, Thiéry 
of van Hoobrouck beslist niet te benoe-
men, kan betrokkene daartegen in beroep 
gaan bij de tweetalige kamer van de Raad 
van State. En dat hebben ze gedaan. Zo 
heeft die tweetalige kamer de niet-benoe-
ming van Caprasse uit Kraainem vernie-
tigd, die van Thiéry uit Linkebeek beves-
tigd, en zich over die van Hoobrouck niet 

uitgesproken omdat hij intussen al door 
een opvolger vervangen was. Diezelfde 

Raad van State heeft 
in het verleden de 
Omzendbrieven Pee-
ters, Van den Brande 

en Martens evenwel nooit vernietigd. In-
tegendeel: hij heeft het aloude principe 
van het uitdovend karakter van de facili-
teiten bevestigd en het basisbeginsel van 
de omzendbrieven aanvaard. En dat bete-
kent: de vraag om Franstalige formulieren 
te ontvangen moet dus telkens opnieuw 
en niet om de vier jaar gesteld worden. 
Terug dus naar AF. En dus wachten wij 
met ons allen op een duidelijk antwoord 
van bevoegd Vlaams minister Homans, 
bevoegd voor Binnenlands Bestuur, van 
minister Ben Weyts, bevoegd voor de 
Vlaamse Rand en van minister Jo Van 
Deurzen, bevoegd voor Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin, die al zo vaak heeft 
laten weten dat de Omzendbrieven van 
kracht blijven. En verwachten dat zij de 
burgemeesters van de Vlaamse facilitei-
tengemeenten eens en voorgoed duide-
lijk maken dat zij het Arrest Caprasse en 
het Arrest Thiéry van de Raad van State 
moeten interpreteren zoals het juridisch 
hoort: de ene wordt wel benoemd, de an-
dere niet. En al de rest met zijn terloopse 
bedenkingen over vierjaarlijkse aanvra-
gen heeft niet de minste wettelijke waar-
de: ‘Obiter dicta’ zeggen ze in het Latijn. 
Dit betekent: terloops gezegde dingen. 
De huidige tweetalige en paritair samen-
gestelde kamer van de Raad van State is 
immers dank zij de toenmalige Vlaam-
se meerderheidspartijen bij de jongste 
grondwetsherziening bevoegd voor onze 
zes Vlaamse gemeenten.

Kennis Nederlands: défi ciënt
Uit een klachtenbrief aan Resi-
dentie Vuerenveld
‘In tegenstelling tot 
wat ons meermaals 
was verzekerd bij 
onze verschillende 
contacten met de directie en met de ont-
haalmedewerkster stellen wij vast dat het 
verzorgend personeel Nederlandsonkun-
dig is, dat de verzorging van patiënten in 
het Frans gebeurt, dat deze patiënten en 
hun familie verondersteld worden Frans 
te spreken, zoniet kunnen ze niet gehol-
pen worden. Het verzorgende personeel 
durft zelfs te stellen dat Vuerenveld een 
Franstalige instelling is.’

Homans grijpt weer in
Voor de derde keer op rij had de franco-
fone meerderheid een politieke afl os-
sing van de macht aan het hoofd van het 
OCMW gepland. Begin dit jaar kwam 
Nathalie Leclaire van Défi  aan de beurt. 

Onvoldoende kennis van het Nederlands, 
getoetst door de provinciegouverneur, die 

voorbehoud formu-
leerde.  Minister van 
Binnenlands Bestuur 
Liesbeth Homans 

volgde dit voorbehoud en sneed Nathalie 
de pas af. Zoals te verwachtten, tekende 
Défi  beroep aan bij de Raad van State. In 
die partij beweren ze dat de kennis van 
het Nederlands van Nathalie Leclaire niet 
‘défi ciënt’ of tekortschietend is.

Raad van State
Een tweede klacht werd bij de Raad van 
State ingediend, tegen Frank Vanden-
dael die als OCMW-raadslid de kat de 
bel aanbond. Hij wordt beschuldigd van 
onbevoegdheid, machtsoverschrijding en 
schending van artikels 15 en 22 van het 
OCMW-decreet. Enkel omdat hij zijn 
taak als verkozene opneemt en reageert 
als de wet niet gevolgd wordt...

Anne Sobrie opnieuw schepen
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Dank u, Jan
Afscheid van Jan Verhasselt
Op zaterdag 4 maart nam Wemmel, on-
der massale belang-
stelling, afscheid van 
gemeenteraads l id 
Jan Verhasselt. Volks-
mens ‘Janneke de schilder’, telg uit een 
kroostrijke familie, was dan ook wijd en 
zijd bekend in Wemmel en omstreken. 
Sinds 1988, de eerste keer dat schepenen 
en OCMW- raadsleden in de zes recht-
streeks werden verkozen, zetelde hij 
onafgebroken in de gemeenteraad, aan-
vankelijk als gekozene voor de Volksunie 
op de Vlaamse Kartellijst. In 1994 kwa-
men de Vlaamse partijen afzonderlijk op 
en diende Jan als enige gekozene op de 
VU-lijst de Vlaamse kleuren te verdedi-

gen. Nadat in 2000 de plooien tussen de 
Vlaamse partijen weer gladgestreken wa-
ren en opnieuw een kartellijst Wemmel 
werd gevormd, behaalde Jan het grootste 
aantal voorkeurstemmen (606) op deze 
lijst, waarvan hij nochtans niet de lijst-
trekker was. Het leverde hem van 2004 
tot 2006 een gedeeld schepenambt op 
als rechtstreeks verkozen oppositiesche-
pen. Jan kwam steeds fi er uit voor zijn 
Vlaamse overtuiging en was een graag 
geziene fi guur zowel in de politiek als in 
het cultureel en gemeenschapsleven in 
Wemmel. Ontelbaar zijn de begrafenis-
sen waarvoor hij zijn werkzaamheden als 
zelfstandig schilder tijdelijk onderbrak 
en zijn schilderskiel voor een uur of twee 
wisselde voor een deftig pak. We herin-
neren ons Jan ook als de man die steevast 
de voorbereidende werkzaamheden voor 
de Wemmelse 11 juliviering pas als afge-
rond beschouwde wanneer hij trots zijn 
persoonlijk exemplaar van de zwart-gele 
leeuwenvlag op de meest zichtbare plek 
had gedrapeerd. Wemmel verliest weer-
om een bijzonder en innemend persoon.

Markt, Market, Marché ? 
Na een kleine rondwandeling op het 
Wemmelse marktplein moeten we vast-
stellen dat het droevig gesteld is met het 
gebruik van het Nederlands door de al-
daar gevestigde handelszaken. De mees-
te zaken hanteren vooralsnog tweetalige 

vermeldingen maar meer en meer wijken 
de tweetalige opschriften voor eentalig 

Engelse boodschap-
pen. Eentalig Neder-
landstalige vermel-
dingen kwamen we 

niet tegen. Twee handelszaken vinden het 
zelfs nodig om “uniquement en français” 
te communiceren. Onnodig te zeggen 
dat deze zaken (Superdry en Michaël Si-
menon) van onzentwege geen aanbeve-
ling genieten.

Babycafés
In april werd in Wemmel een Babycafé 
geopend in het Lokaal dienstencentrum 
(Prins Boudewijnlaan 12) dat wekelijks 
toegankelijk is. De bedoeling is een ont-
moetingsplek voor (groot)ouders met 
jonge kinderen te organiseren. Impliciet 
is het ook de bedoeling dat wie nog niet 
zo goed Nederlands spreekt, hier meteen 
ook de taal kan oefenen. Het Babycafé 
in Wemmel start als een samenwerking 
tussen verschillende lokale actoren (Kind 
en Gezin, het OCMW, Kind en Preventie, 
het gemeentebestuur en vzw de Rand).
Uit het antwoord van Vlaams minister 
Ben Weyts op een vraag van Vlaams parle-
mentslid Lieve Maes (N-VA) leren we dat 
vzw de Rand partner is in de organisatie 
van Babycafés in de faciliteitengemeen-
ten als deze volgens het concept en draai-
boek van Jezus-Eik worden opgestart.
Momenteel is dit het geval voor Sint-Ge-
nesius-Rode en sinds kort dus ook voor 
Wemmel.
In Wezembeek-Oppem en Drogenbos 
werd ook een Babycafé opgestart maar 
spijtig genoeg telkens zonder oefenkans 
Nederlands als doelstelling. Voorwaar een 
gemiste kans om een laagdrempelige ont-
moetingskans te creëren, waar anderstali-
gen Nederlands kunnen oefenen.

Vlaams Feest in Wemmel op 2 
juli
De jaarlijkse 11 juli viering vindt dit jaar 
plaats op zondag 2 juli. Zoals gewoonlijk 
vormt (bij goed weer) de binnenkoer van 
De Zandloper het decor van de feestelijk-
heden.
Een gezondheidstraining vangt aan op 
14u met een stevige stap “Op zoek naar 
De voetweg op Parking C“ (2u30 met stop) 
en een “ 4 dorpen” fi etstocht (25km). Wie 
het liever rustig houdt kan vanaf 15u30 te-
recht in de Zandloper voor taart en ko�  e. 
Ondertussen kunnen de kinderen zich 
vermaken op een springkasteel.
Om 17u is het verzamelen geblazen op de 
binnenkoer met muziek van “PassePar-
toe“, gevolgd om 18u door een BBQ van 
Lennert & Lobke.
Zoals steeds staan tal van vrijwilligers 
klaar om u een gezellige, zonnige, sfeer-
volle namiddag te bezorgen.

Wemmel

Ieder zijn zes
Franstalig aanslagbiljet onroe-
rende voorhe�  ng in de zes
Hardleerse Franstaligen, inwoners uit een fa-
ciliteitengemeente, kunnen elk jaar opnieuw 
een Franstalige versie van het aanslagbiljet 
onroerende voorhe�  ng aanvragen.
In de hieronder weergegeven tabel geven 
we voor aanslagjaar 2013 tot aanslagjaar 
2016 de absolute aantallen weer alsook het 
percentage t.o.v. het totaal aantal verzon-
den aanslagbiljetten voor de desbetref-
fende gemeenten. (info uit het antwoord 
van Vlaams minister Bart Tommelein op 
een vraag van Vlaams parlementslid Peter 
van Rompuy (CD&V))
In de meeste gemeenten kan een lichte da-
ling van het aantal aanvragen vastgesteld 
worden. Neemt de taalkennis Nederlands 
toe of neemt louter de hardleersheid af? 

Vluchtelingen in de zes
Uit cijfers, verstrekt door Vlaams minister 
Homans op vraag van Vlaams parlements-
lid Ortwin Depoortere (Vl Belang) blijkt 
dat nogal wat vluchtelingen verblijvend 
in Wallonië, zich, eens erkend, nadien in 
Vlaanderen vestigen. 
Onze zes gemeenten met faciliteiten blij-
ken echter geen supermagneten in het 
aantrekken van erkende vluchtelingen (al 
dan niet via Wallonië). Zo mocht Kraai-
nem zich over 4 erkende vluchtelingen 
ontfermen, Sint-Genesius-Rode 14, Wem-
mel 16 en Wezembeek-Oppem 19, van wie 
er 13 op moment van erkenning in Wallo-
nië verbleven.

Capaciteitsproblemen in het 
Nederlandstalig onderwijs
Het capaciteitsprobleem in de Neder-
landstalige basisscholen in de Rand is 
afdoende bekend. Kamperende ouders 
zijn een hardnekkig fenomeen, dat naar 
een oplossing schreeuwt maar moeilijk 
opgelost geraakt. De Taskforce Onder-
wijs Vlaamse Rand boog zich op vraag 
van de Vlaamse regering ondermeer over 
het nijpend plaatstekort. De Taskforce 
berekende dat voor de zes faciliteitenge-
meenten het aantal leerlingen in de Ne-
derlandstalige basisscholen tussen 2013 
en 2020 zal groeien met 374 leerlingen, 
verdeeld als volgt: Wezembeek-Oppem + 
206 leerlingen, Wemmel + 110 leerlingen, 
Drogenbos + 51 leerlingen, Linkebeek +37 
leerlingen, Rode + 29 leerlingen en voor 
Kraainem een daling van 59 leerlingen. 
Het nijpend tekort in Brussel zorgt voor 
een schoolpendel en bijkomende druk 
op de Rand. Wemmel is één van de ge-
meenten die reeds bedacht werden met 
een toelage van 1 miljoen euro om de ca-
paciteitsproblemen op te vangen. Vlaams 
minister Crevits kondigde aan dat de ca-
paciteitsberekening in 2018 wordt geac-
tualiseerd. De minister belooft een pri-
oritaire aanpak voor de regio indien de 
capaciteitsdruk zich voortzet.

Défi (cit): 15.000 euro inkom-
sten meer?
Bij de jongste kamerverkiezingen van 
2014 hebben twee Franstalige partijen 
lijsten ingediend in Vlaams-Brabant: FDF, 
nu Défi  en Parti Populaire (PP). Geen van 
beide partijen haalde een gekozene in 
deze kieskring. Maar kijk, daar komen 
de partijen op de proppen met een ver-
zoek of zeg maar een eis tot bijkomende 
overheidsfi nanciering. Het toenmalig 
FDF (nu DéFi) kreeg 15.405 stemmen in 
VlaamsBrabant. De wetgeving hierom-
trent dateert van 4 juli 1989 maar de toe-
passing ervan heeft bij de jongste verkie-
zingen (2014) voor problemen gezorgd 
en in de bevoegde commissie is men na 
vijf zittingen over de problematiek nog 
niet tot een oplossing gekomen. Met het 

voorstel van de juridische dienst van de 
Kamer, gesteund door voorzitter Bracke, 
zou de PVDA jaarlijks 353.000 euro meer 
ontvangen, Défi  15.000 euro. Inez De Co-
ninck (N-VA) en Luc Van Biesen (Open 
VLD) drongen en dringen evenwel aan op 
uitstel tot een voorstel van interpretatie-
ve wet uitgewerkt is en in de commissie 
neergelegd is om de intussen in uitvoe-
ring zijnde staatshervorming en de daar-
aan verbonden problematiek mee in de 
bespreking op te nemen. Bij het ter per-
se gaan vernemen we dat CD&V en MR 
wetsvoorstellen in de maak hebben. Die 
zijn echter nog steeds niet in de commis-
sie ingediend. Dus ook nog niet bespro-
ken, laat staan goedgekeurd. En dus blij-
ven de bijkomende gelden, waarnaar Défi  
en PVDA verlangend uitkijken, voorlopig 
al twee jaar geblokkeerd.
Volgens de geldende wet (uit 1989) is een 
politieke partij een vereniging die lijsten 
indient in elke kieskring van een gemeen-
schap of gewest. De stemmen voor het 
FDF in Vlaams-Brabant behaald, geven 
echter geen recht op overheidsgeld. Het 
FDF heeft immers geen lijsten ingediend 
in alle kieskringen van Vlaanderen en er 
evenmin een zetel veroverd. Dat laatste is 
ons inziens ook al een voorwaarde voor 
een partijfi nanciering. In de parlementai-
re debatten die aan de goedkeuring van de 
wet van 1989 voorafgingen, is het nooit de 
bedoeling geweest om voor dit geval over-
heidsgeld te voorzien. Daarom hebben de 
ona� ankelijke kamerleden Wouters en 
Vuye nu een voorstel tot interpretatieve 
wet ingediend.
Bij het ter perse gaan van ons blad was 
nog niet beslist welk(e) voorstel(len) in 
de bevoegde commissie zou(den) worden 
behandeld. Wij wachten nu af of Défi  al 
dan niet een jaarlijkse bijkomende bij-
drage zal ontvangen voor de door haar 
behaalde 15.405 stemmen in Vlaams-Bra-
bant. Mochten daarvoor jaarlijks 15.000 
euro supplementair aan Défi  toegekend 
worden, dan zou dat een bijkomende re-
den zijn voor Défi  en wie weet voor nog 
andere Franstalige partijen om in onze 
Vlaams-Brabantse vijver stemmen te blij-
ven of zelfs te komen vissen. 

Aanvragen Franstalige versie aanslagbiljet onroerende voorhe�  ng

2013 2014 2015 2016(1)

aantal % tot. aantal % tot. aantal % tot. aantal % tot.

Drogenbos 69 4,68 65 4,36 56 3,74 40 3,05

Kraainem 385 7,94 371 7,63 330 6,74 279 6,19

Linkebeek 169 9,27 164 8,96 130 7,07 124 7,37

Sint-Genesius-Rode 272 3,85 245 3,46 210 2,96 166 2,61

Wemmel 172 2,77 178 2,88 134 2,15 91 1,69

Wezembeek-Oppem 331 6,14 286 5,31 250 4,60 196 4,00
(1) Cijfers 2016 kunnen nog oplopen omdat de telling gebeurde kort nadat de aanslagbiljetten verzonden werden

Jan Verhasselt


