
Met nieuws uit en over
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,

Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem

De Zes
Stop stadionstommiteit op parking C
Voor de derde keer op rij wijden wij de voorpagina van ons tijdschrift aan de niets onziende Brusselse invasiedrang van een stukje strategisch Vlaanderen, 
namelijk parking C, grondgebied van Grimbergen en een klein stukje Wemmel. Onze eigen Vlaamse regeringen hebben in de voorbije jaren, alle gewest- en 
structuurplannen ten spijt, niets ondernomen om aan dit braakliggend territorium een zinvolle bestemming te geven, al dan niet in overleg met de stad 
Brussel, die de eigenaar is van dit stukje Vlaanderen.
Voor de derde keer op rij hebben wij, als 
niet-partijgebonden vereniging, naast de 
plaatselijke werkgroep uit de onmiddel-
lijke nabijheid van het geplande stadion, 
onder meer met de verspreiding van dit 
blad in de brievenbussen van Grimber-
gen en Wemmel, onze bezwaren tegen de 
megalomane plannen in de onmiddellijke 
nabijheid van het drukste stukje autoweg 
in Vlaanderen uiteengezet. 
Wat is er sedert ons februarinummer al-
lemaal bekokstoofd? We verhelen niet 
dat wij onze informatie o.m. bij De Tijd 
met gegevens van journalist Patick Luys-
terman, bij het persagentschap Belga, bij 
het lokaal Buurtcomité  en bij de persbe-
richten van de Grimbergse oppositiepartij 
Vernieuwing hebben gehaald. 
De stad Brussel heeft in de planning van 
een  nieuw nationaal voetbalstadion op 
parking C haar voorkeur laten blijken 
voor het BAM/Ghelamco-consortium. 
Dat schotelde de Brusselse verwoede 
voorstanders van een stadion buiten hun 
gemeente en zelfs buiten het Brusselse 
Gewest een stadion  voor in het Vlaams 
Gewest. 
Yvan Mayeur , PS-burgemeester van Brus-
sel, Alain Courtois, gewestelijk MR-mi-
nister van Sport, Rudi Vervoort, PS en 
minister-president van het Brussels Ge-
west, en Guy Vanhengel, Open VLD-er en 
minister van Financiën voor het Brussels 
Gewest, drukten hun keuze door en zaten 
de persconferentie ter aankondiging van 
hun toewijzing voor. Hun voorkeur voor 
het best bod ging naar Ghelamco, terwijl 
de groepen rond Denys en die rond Besix 
mogen wachten op  de verdere onderhan-
delingen. Mislukken die, dan kunnen ze 
nog worden opgepikt. 
BAM/Ghelamco plant op de 27 ha van 
parking C niet alleen een stadion voor 
60.250 zitplaatsen en 6.550 vip-plaatsen 
en een ondergrondse parking met 12.000 
parkeerplaatsen maar ook een park van 11 
ha, 86.000 m²  hospitalityzone en een in-
novatiecentrum.
Terloops lezen we bij journalist Luyster-
man dat de vier stadionpromotors uit-
muntten in vage informatie zonder enig 
concreet cijfer om verder besprekingen 
niet in gevaar te brengen.
Een week na de persconferentie zou-
den de onderhandelingen met RSC An-
derlecht aanvangen over hun eventueel 
thuisstadion in Grimbergen. Zij zullen 

tegen de wens van de meeste profclubs 
in de enige sportieve fi nanciële profi teurs 
zijn van het hele project.
De journalist knoopte er ook de beden-
king aan vast dat als de verdere onderhan-
deling eind juni gunstig zouden kunnen 
afgerond worden, het niet zeker was dat 
het stadionproject er tijdig zou kunnen 
komen. Want nadien moeten nog alle 
vergunningen worden aangevraagd bij 
de gemeenten Grimbergen en Wemmel, 
hierin allicht bijgestaan door het Vlaams 
Gewest. Als die aanvraag niet past in het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringspro-
ject (GRUP) en als er desgevallend nog 
dient aangepast, dan zijn twee jaar bijko-
mend nodig. Er dient allicht ook nog voor 
bodemsanering gezorgd. Intussen tikt de 
klok wel verder en het Europees kampi-
oenschap van 2020 vereist een stadion 
dat in 2018 al zowat afgewerkt moet zijn 
om de goedkeuring van de UEFA-voetbal-
instanties in de wacht te kunnen slepen.
Bovendien kunnen  tegenstanders, con-
currenten, oppositiepartijen en het 
buurtcomité in een procedureslag naar 
de Raad van State trekken, ook al moeten 
ze daarvoor de broodnodige duizenden 
euro’s op tafel leggen. 
Burgemeester Mayeur mikt op de opstart 
van de bouwwerken in het begin van 2016.

Annexionist Guy Vanhengel bazuinde 
het in de Standaard van 20 maart al uit: 
‘Een nieuw nationaal symbool IN onze 
hoofdstad .’ Burgemeester Yvan Mayeur 
deed er op dezelfde dag in Le Soir nog een 
schepje bovenop: ‘Wij gaan met het con-
sortium onderhandelen over het soort 
economische activiteiten die rond het 
stadion kunnen  ontplooid worden. Dat 
toekomstig stadion moet ten goede ko-
men aan de Brusselaars en moet Brussel 
weer op de wereldkaart van de sport kun-
nen zetten en een wezenlijke rol  spelen 
in de internationale zichtbaarheid van 
onze stad.’ Als dat geen inpalmen van an-
dermans gebied is… 

De stad Brussel en het Brussels Gewest, 
zo lazen we in een Belgabericht van 27 
maart, zullen mee investeren in de toe-
gangswegen, het park en de grote parking 
onder het stadion. Die parking zou dan 
gedeeltelijk gebruikt worden als  over-
stapparking  voor de pendelaars naar 
Brussel. Waarvoor dan naar onze beschei-
den mening  een onbetaalbare verlenging 
van de metro nodig is  Die berichtgeving 
is volgens de website Brusselnieuws.be 
bevestigd door het kabinet van Brussels 
minister van Financiën Guy Vanhengel.  
Wie beloofde en geloofde ook weer dat de 
gewesten geen euro in het stadionproject 
zouden stoppen? 
Ter illustratie van de mogelijke mobili-
teitsknoop:  Voor een paar weken moest 
de bekerfi nale tussen Club  Brugge en An-
derlecht in het Koning Boudewijnstadion 
op de Heizel, waar wel een metrolijn is 
en dat toch een stuk verderaf van de ring 
ligt, met een half uur vertraging beginnen 
omdat beide spelersbussen én de scheids-
rechters op de ring in de fi le zaten. Wat 
zal er gebeuren als over vijf jaar pal aan de 
ring, meer dan 60.000 toeschouwers bij 
internationale wedstrijden of tienduizen-
den bij thuiswedstrijden van voetbalclub 
Anderlecht  in de verkeersdrukte van een 
pak bijgekomen winkelcentra de ring op 
en af moeten?  
Eindigend met de laatste overweging uit 
het standpunt van de Grimbergse ge-
meenteraad van 24 april ‘dat de gemeen-
te zich vragen blijft stellen bij de keuze 
voor Parking C voor de inplanting van 
een nationaal voetbalstadion’, beslui-
ten wij zelf: ‘Brusselse Bende van Vier, 
stop met uw invasie van onze parking                                                      
en blijf bij uw eerst planning: een stadion 
op uw Schaarbeek–Vorming.’ 
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De Zes zonder adres ontvangen?
Het Komitee der Randgemeenten verspreidt dit nummer van zijn tijdschrift  bijko-
mend in de gemeenten Beersel, Dilbeek, Grimbergen en Wemmel.  Het wil u aldaar 
de broodnodige informatie  bezorgen over de plannen van sommige Brusselaars om 
een stukje Vlaanderen, namelijk parking C in Grimbergen en Wemmel, in te palmen 
voor een reuze voetbalstadion, vlak naast de Ring rond Brussel en precies op het 
meest bereden stukje autostrade van heel het land. Samen met de nu al gebouwde 
en de nog op te richten winkelcentra zal dat binnenkort leiden tot bijna permanente 
stilstand.
Wil u ons steunen in het verzet tegen deze annexatie en immobilisatie, neem dan 
een abonnement op ons tijdschrift door een bescheiden bijdrage van €3,- voor een 
jaarabonnement op rekening BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randge-
meenten. Vanaf €13,- is u steunabonnee.

Paleis 12: voora� eelding van derderangsrol voor het Nederlands op parking C 
op grondgebied van de gemeenten Grimbergen en Wemmel



WemmelKraainem

Sint-Genesius-Rode

Put en Plas
Heraanleg Put van Woluwe                                                                                                                                
Half oktober vorig jaar mochten alle 
Kraainemnaars gaan luisteren naar een 
infoavond van het 
Vlaams Agentschap 
van Wegen en Wer-
ken over de heraan-
leg van de zogenoemde Put van Woluwe, 
het kruispunt van de Woluwelaan en de 
Leuvense steenweg. Toen werd gezegd 
dat de werken rond de jaarwisseling zou-
den starten. Inclusief  de onvermijdelijke 
meer dan grote verkeershinder. Plichts-
getrouw brachten wij u hier daarvan op 
de hoogte. Even plichtsgetrouw doen 
we dat nu nog eens met de melding dat 
de grote werken pas half augustus van 
dit jaar beginnen. Maar let op want het 
wordt nog erger dan men zich al kon in-
beelden. Rond diezelfde periode begin-
nen op dezelfde Woluwelaan maar dan 
wat verder op Brussels grondgebied, - de 
Put van Woluwe is Vlaams grondgebied -  
de werken voor het  doortrekken van de 
Brusselse tram 94 van het Trammuseum 
naar het metrostation Roodebeek. Twee 
keer angstaanjagende verkeershinder 
dus op een en dezelfde nu al overvolle  
doorgangsweg met alleen maar  enorme 
kantoren, een shoppingcentrum, de af-
slag naar Kraainem richting onder meer 
Leuven en onder meer de doorsteek naar 
het Sint-Lucasziekenhuis in Woluwe. Dit 
is een bewuste keuze, zo wordt gezegd: 
twee grote wegenwerken tegelijkertijd op 
dezelfde weg. Volgens Wegen en Werken 
moet dat een troost zijn voor de automo-
bilisten want nu krijgen ze maar één keer 
de rekening gepresenteerd. Het is natuur-
lijk maar hoe men het bekijkt. 

Onschuldige  Thierry Van De Plas
Nog diezelfde dag waarop een en ander 
in de openbaarheid kwam, werd de Kraai-
nemse  CDH- schepen Van De Plas door 
de leiding van zijn partij zonder discussie 
aan de deur gezet. Het Kraainemse sche-
pencollege kon moeilijk anders dan dat 
voorbeeld volgen en ontnam hem zijn be-
voegdheden als schepen. Van De Plas was 
niet de eerste en is zeker niet de laatste 
die zich te pletter schrijft op Facebook. 
Het was inderdaad langs die stilaan be-
ruchte zogenoemde sociale mediaweg 
dat men hem ook buiten Kraainem leerde 
kennen met enkele meer dan opvallende 
uitspraken over het al dan niet bestaan 
van de Duitse gaskamers. 
Volgens Van De Plas, die de uitspraken uit 
2013 niet ontkende, ging het om citaten 
uit een “private chatsessie”. Bovendien 
had niemand hem om een reactie ge-
vraagd. Van excuses was zeker geen spra-
ke, want naar eigen zeggen was hij geen 
negationist of antisemiet. Alsof er niets 
aan de hand was, bleef de ex-schepen 
sindsdien de gemeenteraad volgen van 
op zijn plaats als schepen. Men liet hem 
begaan...
Groot was de verbazing van velen in Kraai-
nem, die de voorbije weken een slordig ge-
drukt papiertje in hun brievenbus vonden 
met een tweetalige mededeling van Van 
De Plas. Hij liet zijn “Chers Kraainemois” 
– in het Nederlands wordt dat ‘Beste Me-

vrouw, Meneer’ -  weten dat de Brusselse 
procureur des Konings op 17 februari 2015 
zijn onschuld had aangetoond “en van 
alle schuld had vrijgesproken.’  Recht is 

geschied. De politie-
agent, belast met het 
dossier heeft mij aan-

geraden klacht in te dienen voor eerroof. 
Ik behoud mij het recht voor dit te doen.” 
Aldus nog altijd de heer Van De Plas, ex-
CDH-schepen van Kraainem. Onnodig te 
zeggen dat niet weinigen in Kraainem de 
meer dan verbaasde  wenkbrauwen fron-
sten toen zij deze toch wel merkwaardige 
boodschap onder ogen kregen. 

Exit Van Biesen uit Kraainemse 
politiek. 
De eerste gemeenteraad van 2015 was ook 
de laatste voor gemeenteraadslid Luk Van 
Biesen. Op 10 oktober 1982 was hij voor 
het eerst verkozen op de Vlaamse lijst” 
Kraainem Samen”, hij was toen het op 
één na  jongste gemeenteraadslid van het 
land. 32 jaar gemeenteraadslid en alles bij 
mekaar drie raadszittingen gemist, een 
palmares om U tegen te zeggen. Van 1998 
tot 2004 was hij ook schepen. Dat ambt 
gaf hij toen na zijn verkiezing als  federaal 
volksvertegenwoordiger door aan de on-
langs overleden Louis Hereng. 
Meer dan drie decennia actief gemeente-
raadslid, de anderen wisten al lang dat ze 
best luisterden als hij het woord nam. Dat 
deed hij graag en dikwijls. Hij kende de 
dossiers, hij had ze als schepen soms mee 
opgebouwd, de Vlaamse oppositieleider 
Van Biesen wist waarover hij het had. In 
de gemeenteraad werd hij opgevolgd door 
Luc Timmermans, die de opdracht door-

gespeeld kreeg van Ria Deweirdt die een 
derde zittijd van zes jaar gemeenteraads-
lid niet meer zag zitten. Zij heeft werk 
genoeg met de uitbouw van het kinder-
dagverblijf ’t Kraaiennestje, dat ze bijna 
vijftien jaar geleden samen met Luk Van 
Biesen uit de grond stampte.
De heel jonge Luc Van Biesen, toen nog 
VUJO, ijverde ooit voor een Vlaamse re-
publiek, in een tijd dat dit niet vanzelf-
sprekend was. Maar dat is geschiedenis. 
De meer dan actieve politicus werd pleit-
bezorger van het politiek overleg, van het 
zoeken naar consensus. Dit resulteerde 
in soms merkwaardige ideeën, zoals zijn 
voorstel voor het samenvoegen van de 
faciliteiten-buurgemeenten Kraainem en 
Wezembeek-Oppem. “Waarom dan niet 
de krachten vaker bundelen”, zo stelt hij in 
een afscheidsgesprek met het tijdschrift 
De Lijsterbes, “met op termijn eventueel 
een echte fusie?”. Ter plekke kan men zijn 
naam koppelen aan fl ink wat concrete ini-
tiatieven voor de uitbouw van de Vlaamse 
aanwezigheid in de gemeente. Hij blijft 
trouwens op dat vlak present en actief in 
Kraainem, waar hij ook zijn boekhoud-
kantoor behoudt. Kraainemnaar Van 
Biesen heeft nu wel gekozen voor Zemst, 
maar knipt naar eigen zeggen “de band 
met Kraainem absoluut niet door.” Ook 
in de succesrijke jaarlijkse carnavalstoet 
zal men hem zeker weerzien.

Halvering en uitstel
10.700 euro
Voor dat gehalveerd bedrag mag Geertrui 
Windels, de enige verkozen schepen van 
de Vlaamse lijst ‘Respect’, een heel jaar 
lang de milieupro-
blemen  proberen op 
te lossen. Zij betitelt 
die halvering als een 
communautaire afrekening met de enige 
Vlaamse rechtstreeks verkozen schepen. 
Ook van het aankoopbudget van de  Ne-
derlandstalige erkende bibliotheek van 
53.000 euro wordt 6.634 euro beknibbeld. 

Uitstellen
Anne Sobrie, de fractieleidster van Res-
pect, legt de nadruk op enkele niet na-
gekomen beloftes van het gemeentebe-
stuur: al te weinig aanwervingen  bij het 
gemeentepersoneel, het nu weer voor 
een paar jaar uitstellen van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen ter verbetering van 
de woongelegenheid. Het slopen van de 
pastorij met het gepland vervangen door 
appartementen in samenwerking met 

Woonpunt Zennevallei is in de mist op-
gegaan.

Urbaan De Becker
Wij melden met spijt het overlijden van 

oud-VRT-journalist 
(Actueel) en oud-Ro-
denaar Urbaan De 

Becker. Met zijn warme en welluiden-
de stem heeft hij ons meermaals op een 
heldere manier de ‘Vlaamse’ actualiteit in 
onze gordel toegelicht. En ons daarmee 
vaak een riem onder het hart gestoken. 
Hij schreef in 1982 samen met eveneens 
oud-Rodenaar en nationaal voorzitter 
van het Davidsfonds Fernand van Hemel-
rijck een leerrijke ‘De geschiedenis van 
ons Sint-Genesius-Rode. Zijn bekommer-
nis om het erfgoed van Herman Teirlinck, 
inclusief het Herman Teirlinckhuis in 
Beersel, die hij vaak in spreekbeurten uit-
droeg, was een toonbeeld van het engage-
ment dat intellectuelen in Vlaanderen 
voor ons cultureel erfgoed meer zouden 
mogen uitdragen.

Inbraak-stadion
Minder inbraken in AMOW
In ons vorig nummer belichtten we 
het jaarverslag 2013 van de politiezone 
AMOW (Asse, Mer-
chtem, Opwijk en 
Wemmel). Het jaar 
2013 werd geken-
merkt door een signifi cante stijging van 
de woninginbraken en pogingen tot in-
braak. Dat maakte van 2013 met 744 in-
braken een topjaar. Het terugdringen van 
het aantal woninginbraken werd meteen 
met stip een van de voornaamste aan-
dachtspunten voor de politie in AMOW 
en een actieplan werd opgesteld. Nu de 
cijfers van 2014 bekend raakten, kunnen 
we vaststellen dat de aanpak van de po-
litie succesrijk was. Het aantal inbraken 
en pogingen tot inbraak daalde met 157 
feiten tot 587. Het eerste kwartaal met als 
uitschieter de maand maart zorgde vorig 
jaar voor een piek, met als topdagen de 
nacht van donderdag op vrijdag.
Gerichte patrouilles en een verhoogde 
aandacht voor preventie droegen sterk bij 
tot de daling van het inbraakcijfer.  In een 
tussentijds rapport over de twee eerste 
maanden van 2015 wordt de neerwaartse 
lijn van inbraken in de politiezone verder 
gezet. Er werden 106 feiten geregistreerd 
terwijl voor dezelfde referentieperiode in 
2014 nog 130 inbraken en pogingen tot in-
braken geregistreerd werden.
De politie is ervan overtuigd dat mits in-
zet van meer personeel en middelen het 
aantal inbraken tot een minimum kun-
nen herleid worden indien op elke invals-
weg continu gepatrouilleerd wordt en de 
inzittenden van elk voertuig gecontro-
leerd worden. Praktisch is dit niet haal-
baar. Daarom wordt vooral ingezet op 
preventie. De politie stelt immers vast dat 
de inbrekers het opgeven wanneer een 
woning langer weerstand biedt.

Stadion 
Einde maart haalde burgemeester Wal-
ter van Steenkiste in de pers nog hard uit 
naar de plannen van BAM/Ghelamco voor 
het nieuwe voetbalstadion op parking 
C. Vooral het feit dat de inplanting niet 
centraal voorzien is  op de parking C-site 
maar naast een 200 jaar oude woonkern 
op Wemmels grondgebied zorgde voor 
wrevel. Van Steenkiste zegt voorstander  
te blijven om het huidige stadion aan te 
passen aan de UEFA-normen en sluit  ju-
ridische procedures niet uit.

Een week later kwam een delegatie van 
BAM/Ghelamco haar plannen voorstel-
len tijdens een geheime zitting van de 
gemeenteraad. De uiteenzetting gebeur-

de achter gesloten 
deuren zonder pers 
en publiek. Achteraf 

bleef het windstil. Zowel burgemeester 
als de raadsleden  onthielden zich van 
commentaar.
Tijdens de laatste gemeenteraad van 23 
april verklaarde burgemeester Van Steen-
kiste al minder stoer dat Wemmel het 
stadion niet kan tegenhouden als heel 
het land het wil. Wel wil hij maximale in-
spraak en begeleidende maatregelen. De 
besloten vergadering met BAM/Ghelam-
co heeft blijkbaar veel indruk gemaakt.

Vlaams volksfeest
Op zondag 5 juli vindt het Vlaams 
volksfeest plaats op de binnenkoer van 
de Zandloper. Aan de beproefde succes-
formule wordt niet te veel gesleuteld. De 
feestnamiddag start met een themawan-
deling of fi etstocht. Dit jaar werd als the-
ma “Waterstappers” gekozen. Tijdens de 
wandeling wordt deskundige uitleg ver-
schaft over het waterbeheer door de ge-
meente en de provincie. Voor de kinderen 
wordt een speciale ‘stappentrapper-at-
tractie voorzien.
Na wandeling en fi etstocht kan de inwen-
dige mens versterkt worden met ko�  e, 
taart en een BBQ, verzorgd door de Wem-
melse kookclub. “Nogal Neig” zorgt voor 
de muzikale omlijsting.
Dit jaar doet het Gordelfestival weer 
Wemmel aan. Op  zondag 6 september 
wordt er een familiewandeling georgani-
seerd.

 (foto: Ghelamco) 

Put van Woluwe: werken écht van start vanaf augustus




Ik wil graag
  gratis de eerstvolgende twee nummers van De Zes
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Opsturen naar De Zes, p.a. Willy Sterckx, Schavei 23, 1630 Linkebeek

LinkebeekDrogenbos

Wezembeek-Oppem

Geen Parijs maar valse start
Hebdo
Burgemeester Calmeyn liet in het vroege 
voorjaar weten dat een geplande school-
reis van de Fransta-
lige gemeenteschool 
naar Parijs werd af-
gelast omwille van 
de toenmalige terreurdreiging. Als het in 
Parijs regent, druppelt het in ‘Drogen’bos.

Nieuwe schepen
Onder de titel ‘Valse start’ bracht in fe-
bruari Kaaskrabber, de Nederlandstalige 
Gemeenschapskrant, verslag uit over een 
voorafgaande  gemeenteraad.  
Omdat de vorige UF-schepen om be-
roepsredenen haar mandaat niet meer 
kon uitoefenen, kwam Nahyd Meskini nu 
haar plaats innemen. Zij stelde meteen ze-
ven budgetverschuivingen en een tweede 
budgetwijziging voor het dienstjaar 2014 
voor. Zonder veel kennis van de  gemeen-
telijke geplogenheden, leest zij het besluit 
hiertoe letterlijk af zonder een woordje 
uitleg. Als haar nadien om uitleg gevraagd 

wordt over specifi eke bedragen, staat zij 
met haar mond  vol tanden. Gelukkig 
redt de voorzitter van de gemeenteraad 
Baudouin De Wulf haar uit die lastige si-

tuatie door haar erop 
te wijzen dat voor 
dergelijke voorstel-

len eerst de commissie van fi nanciën bij 
elkaar moet komen. Met het smoesje ‘dat 
niemand haar iets heeft gezegd’ bewijst ze 
meteen haar onervarenheid. Om de lieve 
vrede wijst de burgemeester er haar dan 
nog op dat schepenen zich altijd kunnen 
laten helpen door ambtenaren van de be-
treff ende dienst. Een pak excuses later be-
looft ze beterschap.
Op de daaropvolgende gemeenteraad 
over de aanpassing van de meerjarenplan-
ning 2014-2019 en over het budget van 
2015 leest dezelfde schepen Meskini een 
moeilijk te begrijpen tekst voor. Gelukkig 
is de nieuwe gemeenteontvanger Thomas 
Dufait ter plekke om een klare voorstel-
ling van zaken te geven. 

Prins carnaval en carrousel
Gilberte Demol
Vrij onverwacht na een val in haar woning 
ontviel ons weer een driemaandelijkse, 
bewust onopvallen-
de medewerkster van 
onze dertigkoppige 
verzendingsploeg van 
De Zes, Gilberte Demol. Zij was de zus van 
Elisabeth, Zabet Demol en schoonzus van 
onze ondervoorzitter Willy Sterckx. Zij 

was er tot bij de februari-verzending van 
ons blad zoals steeds haast onafgebroken 
bij. Wellicht was ook deze driemaande-
lijkse bijeenkomst van vrijwilligers ook 
voor haar een welkome afwisseling en 
een rustig verhaalmoment  in haar be-
zig gepensioneerdenleven. ‘Tante Bloem’ 
kreeg  ze op haar doodsprentje mee. Moge 
dit dankbaar afscheidswoord van Gilber-
te een bescheiden ruiker zijn, waarmee 
wij voor de familie, de vrienden en ook 
al onze lezers  haar belangstelling en haar 
inzet voor de Linkebeekse gemeenschap 
waarderen en kleur geven.

 Prins Carnaval
De gemeenteraad van 9 maart zou bin-
nen de kortste keren beëindigd zijn, ware 
het niet dat er vrij onverwacht een carna-
valbezoek kwam opdagen. Het Taal Ak-
tie Komitee kwam in carnavaluitrusting 
goedgemutst en luidruchtig de zoveelste 
kandidaatstelling van aangewezen bur-
gemeester Damien Thiéry  als een zotte-
kesspel  aankaarten en Damien als Prins 
Carnaval  voorstellen. Raadslid Domini-
que Schwarts van de LB-lijst gaat, zo le-
zen we met belangstelling in Sjoenke, het 
tijdschrift van het gemeenschapscentrum 
De Moelie en van vzw de Rand, agressief 
te keer en verscheidene raadsleden moes-
ten tussenbeide komen om de man te 
kalmeren.  Hij ging na een schorsing van 
de vergadering met een karaf betogers te 
lijf maar daarna kwam het tot een hand-
gemeen, waarbij hij de betogers met de 
vuist slaat en een bril verbrijzelt.  Allicht 
leggen de betogers klacht neer tegen de 
knokkende vechtersbaas, die zich geroe-
pen achtte een meer dan aanmatigende 
rol van een overijverige politiediender te 
spelen: het recht in eigen hand te nemen.

Waarnemend
Sinds 2007 speelt Damien Thiéry nog 
steeds waarnemend burgemeester. Na 

de jongste staats-
hervorming in 2012, 
waarbij de procedure 
bij de burgemees-

tersbenoeming in onze zes Vlaamse ge-
meenten rond Brussel  voor Franstalige, 
zeg maar Franskiljonse, provocateurs nog 
werd vergemakkelijkt, is onze Damien nu 
al twee keer met zijn aanvraag om vol-
waardig burgemeester te worden, de laan 
uitgestuurd. Zowel de bevoegde minister 
Homans als de tweetalige kamer van de 
Raad van State hebben hem steeds wan-
delen gestuurd omdat hij tegen de taal-
wetgeving in , o.m. de oproepingsbrieven 
voor de verkiezingen volgens taalaanho-
righeid blijft versturen.  
Bij de behandeling van de blijvende kan-
didaatstelling van deze carrousel- of mal-
lemolenspecialist antwoordde de minis-
ter op vraag van Tom Van Grieken: ‘Laten 
we vooralsnog vertrouwen hebben in al 
onze gemeentebesturen. In ieder geval 
zal de heer Thiéry nooit burgemeester 
van Linkebeek kunnen worden. Ik ga er 
nogmaals bij de gemeente Linkebeek op 
aandringen om een nieuwe voordracht te 
doen.’ En wat zal die gemeenteraad op-
nieuw doen? Wegens gebrek aan tijd zal 
men in dit’ (Wespen)nest in de bomen’, 
zou Felix Timmermans over Linkebeek 
vandaag zeggen, nog niet de mogelijkheid 
of de tijd hebben gevonden om een nieu-
we kandidaat voor dit burgemeesterschap 
aan te duiden en blijft het schepencolle-
ge dus één man/vrouw minder tellen.  
Damien Thiéry blijft dat schepenambt 
zonder de minste sanctie bekleden. Een 
regeringscommissaris aanstellen om in 
Linkebeek orde op zaken te stellen en er-
voor te zorgen dat Damien een post pakt 
in de fi guurlijke betekenis van het woord, 
en dat hij geen broodnodige post meer af-
pakt van een mogelijke opvolger schepen, 
dat is voor onze Vlaamse kandidaat ‘ijze-
ren lady’ een te vrome wens.
Ook in maart gaf de gemeenteraad geen 
blijk dat hij op zoek was naar een opvol-
ger. In het gemeenteblad eigent Damien 
zich nog steeds de titel ‘maire’ toe en in de 
Nederlandstalige versie betitelt hij zich-
zelf nog steeds als ‘mayeur.’

OCMW 
De strubbelingen tussen deze instelling 
en het gemeentebestuur zijn na veel int-
rafamiliaal gekibbel van de baan. Met  een 
toelage van 881.000 euro in plaats van de 
gevraagde 1.250.000 euro zal de OCMW-
raad de broeksriem moeten aantrekken. 
Bouwplannen opbergen, een waardevol 
terrein verkopen en daarbij de werkom-
standigheden van het personeel gevoelig 
verbeteren zijn prioritaire opdrachten 
voor de gekalmeerde OCMW-raadsleden.    

Voetbalveld verkaveld?
Kerkfabriek Sint-Pieter
Er wordt gefl uisterd dat de gemeente alle 
beslissingen in verband met de Vlaamse 
kerkfabriek uitstelt 
tot het plan van de 
kerkelijke overheid 
om de verschillende 
kerkfabrieken van een gemeente tot één 
kerkfabriek samen te smelten, eindelijk 
een feit is. De gemeente hoopt, zo wordt 
verteld, dat die ene kerkfabriek in We-
zembeek-Oppem dan Franstalig zal zijn 
en dus kneedbaarder. 
Hopelijk beseff en de bisschoppen dat ze 
op kerkelijk vlak maar beter rekening kun-
nen houden met de splitsing Brussel-Hal-
le-Vilvoorde en dat de voertaal van die 
ene kerkfabriek in Wezembeek-Oppem 
het Nederlands moet zijn.
Ondertussen blijft de kerkfabriek 
Sint-Pieter een lastpost. Volgens het sche-
pencollege had ze zich akkoord verklaard 
om de helft van het restbedragen voor de 
renovatie te betalen, terwijl die restbedra-
gen volgens de regel volledig ten laste zijn 
van de gemeente. Omdat van dit akkoord 
niets is terug te vinden in het meerjaren-
plan, weigert de gemeente het meerjaren-
plan goed te keuren. Een beetje potsier-
lijk: de termijnen zijn al lang verstreken.  

Een nieuw administratief cen-
trum
Wie niet wacht tot er welke termijn ook 
verstreken is, zijn de bewoners van de 
villa’s rond het voetbalveld achter De 
Letterbijter. Taal is in deze kwestie geen 
splinterbom meer. Wel de manier waarop 
burgemeester Petit hen bedriegt. 
Om het nieuw administratief centrum te 
kunnen bekostigen, wil de gemeente het 

voetbalveld verkavelen. Aan een studie-
bureau werd gevraagd om te onderzoeken 
hoe men het makkelijkst jonge gezinnen 
kan aantrekken. Het antwoord op die 

vraag is: een appar-
tementsgebouw met 
124 wooneenheden 
en 1000 m² winkel-

ruimte. Dit terwijl de bewoners rond 
het voetbalveld aan heel strikte normen 
moesten voldoen toen ze zelf bouwden. 
Ze protesteren met klem en zakten zelfs 
af naar de gemeenteraad, toen het punt op 
de agenda stond, verontwaardigd over het 
schrille contrast tussen de kiespropagan-
da van Petit, die hen beloofde dat er enkel 
eengezinswoningen zouden komen, en de 
plannen die nu voorliggen. Een apparte-
mentsgebouw willen neerpoten midden 
in een groene long van de gemeente – ook 
al is dit eigenlijk bouwgebied – is op zich 
een draak. Maar daarbij ook nog  eens 
1000 m² winkelruimte inplannen tussen 
de Carrefour van Kraainem en de Delhai-
ze op de Vosberg, die volgens google maps 
slechts 2,6 km uit elkaar liggen, lijkt pure 
waanzin. Jean-Pierre Butaye (UF) sloot 
zich in deze aan bij de Vlaamse oppositie. 
Hij vond dat de gemeente eerst een po-
litieke visie moest ontwikkelen, vooraleer 
ze zulke studies bestelde.

Zone 30 borden
Er komen nieuwe zone 30-borden aan de 
uitgangen van de scholen en deze keer 
worden de Nederlandstalige scholen sa-
men met de Franstalige bediend. In het 
verleden was dat anders: de veilige zone 
rond Het Hoeveke bv werd veel breder 
uitgemeten dan die rond De Letterbijter 
of het Heilig-Hartcollege. Deze keer wor-
den alle scholen op gelijke voet behan-
deld. 

Gilberte Demol

voetbalveld achter gemeentehuis: nu nog recreatie mogelijk, 
binnenkort vervangen door appartementen?
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Ieder zijn zes
Koninkrijk der Nederlanden
Wij kregen ook  800 euro van het Natio-
nalistisch Verbond–Nederlandse Volksbe-
weging, dat zijn  werking heeft stopgezet. 
Wij danken deze vereniging , die zich met 
haar tijdschrift ‘Ons Verbond’ ongeveer 
evenveel jaren als ons blad De Zes ingezet 
heeft voor ‘de realisatie van een moderne, 
vrije en nationaal-bewuste samenleving 
in de Nederlanden.’
In de geest van deze vereniging publiceren 
wij hieronder een oud opgedoken gedicht. 
Wij vonden zelfs geen titel, maar gaven 
het in dit tweehonderdste herdenkings-
jaar van de oprichting van het Koninkrijk 
der Nederlanden de titel: 1815-2015.
 Daarin is sprake is van een toverzaadje, 
waarin de geest van Oranje diep in het 
hart van gescheiden broeders werd ge-
legd. Nu het Orangisme meer besproken 
wordt, nu sommigen, zoals de Leuvense 
burgemeester, het als een volwaardig al-
ternatief voor onze Coburghers aanzien, 
kunnen wij, voor wie de bescherming van 
het Nederlands een blijvende prioriteit is 
geweest en blijft, onze belangstelling voor 
de eerste vorst van het Koninkrijk der Ne-
derlanden  onder woorden brengen.  
In 1794 werden onze gewesten door de 
Franse republiek, gevolgd door het Franse 
keizerrijk onrechtmatig bezet. Het Frans 
werd ons toen opgedrongen, publica-
ties in onze taal verboden. Na Waterloo 
in 1815 kwam hieraan een einde en werd 
het Nederlands na twintig jaar weer onze 
bestuurstaal.  De Belgische Omwenteling 
van 1830 maakte aan deze kortstondige 
herleving een bitter einde.  

1815 – 2015
Er vaart van ouds een wondersage

door heel het Dietsche land,
van Grevelingens Westerkusten

tot aan het Oostzeestrand. 
Het land dat ligt, sinds lang verbrokkeld,
door storm en krijg uiteengeschokkeld

in statenrijken, groot en klein,      
streng afgebakend op zijn plein...
Men voegt er bij, dat, vooraleer

hij deze broeders scheidde,
de Stamgeest, diep in ieder hart,

een toverzaadje leide.
Men voelt dit in de weelde niet

wel in gevaren, krielen;
klinkt ooit des Toovnaars wonderlied,

dan rijpt het in de zielen!...
Zoo’n toovenaar was Maarlant nu,

was Vondel uitermaten:  
zij zongen Noord en Zuid bijeen, 

ook over grens en staten!...
C.J. Hansen, De Wonderman

Taal en metro in Beersel
In de Randkrant van april krijgen vader 
Hugo en dochter Sigrid Bousset drie blad-
zijden om hun besmettelijke en lezens-
waardige literatuurvirus uit de doeken 
te doen. Zij zouden zich best daartoe be-

perkt hebben. Zij zetten evenwel ook een 
boompje op over hun Beerselse woonsitu-
atie. De vader over de wenselijkheid om in 
het Beersele gemeentehuis het uitsluitend 
Nederlandstalig onthaal te vervangen 
door minder krampachtige hoff elijkheid, 
waarmee hun Finse en Nigeriaanse bu-
ren in een andere taal dan het Nederlands 
zouden worden te woord gestaan.
 Vermits het gemeentehuis nog zowat de 
enige  o�  ciële plek is, waar de nieuwko-
mers nog aangemaand worden om met 
een mondvol Nederlands hun taalken-
nis van de streektaal  te verbeteren of ze 
te laten horen, zien wij niet in waarom 
we hun die mogelijkheid zouden ontne-
men. Onze meeste Vlaamse winkeliers, 
onze meeste Vlaamse zakenmensen, onze 
Vlaamse man of vrouw in de straat  zijn 
in de gesprekken met anderstaligen veel 
te gemakkelijk zelfs zo onhoff elijk om 
anderstaligen die hun Nederlands soms 
moeizaam proberen te oefenen, meteen 
in een andere taal te woord te staan.
Dochter Sigrid Bousset doet er dan nog 
een ander schepje bovenop. Zij betreurt 
het dat zij ter plekke, in Beersel, de metro 
naar Brussel niet kan instappen. Met die 
metro voor de deur is het binnen de kort-
ste tijd gedaan met de groene hellingen 
en de holle wegen van het dan spoedig 
nog volgebouwder Beersel. Afgezien dan 
nog van de 100 miljoen euro die een ki-
lometer metroaanleg kost. Ten laste van 
de Vlaamse regering, zeg maar Vlaamse 
belastingbetaler. Het is, Sigrid, toch veel 
simpeler. Begeef je met die wagen of nog 
beter met de fi ets naar het station van 
Beersel of Rode en neem daar de trein 
naar Brussel. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(BRV)
Met deze nieuw term is minister Joke 
Schauvlieghe van plan het nog maar 18 
jaar geleden in 1997 goedgekeurd en 
zelfs in 2008 voor een laatste keer aange-
past Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren (RSV) de nek om te wringen. In dat 
toenmalig plan werden 16 gemeenten 
in de Vlaamse gordel rond Brussel op-
genomen in wat na veel aandringen van 
Vlaamsgezinde zijde van naam veran-
derde: van Vlaams Stedelijk gebied rond 
Brussel (VSGB) naar Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel (VSGB). Van ‘strate-
gisch’ hebben we vanwege de toenmali-
ge Vlaamse regeringen in de uitwerking 
van dat plan niet veel gemerkt of het zou 
moeten zijn  dat we de verhoging van het 
aantal bouwlagen, de eerste goedkeuring 
van Uplace en het niet uitwerken van een  
Vlaams concept voor de doodse parking 
C in Grimbergen en Wemmel als strategi-
sche zetten zouden moeten beschouwen. 
Stimuleren van verstedelijking stond 
hierbij vooraan. 
Voorafgaand aan dat RSV van 1997 waren 
vanaf 1962 vrij degelijke gewestplannen, 
zoals dat voor Halle-Vilvoorde-Asse, op-

gesteld en in 1977 goedgekeurd. Initiatief 
en visie kwamen hierbij van de centrale 
overheid. Dat plan kon door BPA’s aan de 
gewijzigde omstandigheden worden aan-
gepast. Voor onze Vlaamse gordel sprak 
men toen nog van de ‘Gordel van Sma-
ragd.’ 
Om na 20 jaar te sneuvelen voor het RSV. 
Daarbij werd mede onder druk van de 
tijdsgeest van 1968 van ‘structuurplan-
nen’ gesproken. Gewest, provincies én ge-
meenten werkten met structuurplannen, 
stedenbouwkundige verordeningen en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 Nu zijn we nog geen 20 jaar verder  en 
Joke met de blonde haren komt met nieu-
we plannen voor de pinnen. ‘Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen’ vertrekt met een 
‘Groenboek Vlaanderen in 2050: mensen-
maat in een metropool’, goedgekeurd in 
2012. 100 partners werden in een ‘partner-
forum samengebracht om dat ‘Groenboek’ 
naar een concreet beleid om te zetten en 
er een ‘Witboek’ van te maken. Dat moet 
dan een ‘beleidsontwikkeling van onder-
uit’ worden, waarvoor  ‘participatie van 
het middenveld’ primeert. Middenvelders 
vervangen de planologen van vorige eeuw. 
Er werden meteen al tien concrete ge-
bieden in Vlaanderen aangeduid, waarin 
werkgroepen de nodige maatregelen voor 
de volgende tientallen jaren aan de Vlaam-
se regering zullen voorleggen. VOKA, 
Boerenbond , ACW, Natuurpunt , UNIZO 
en allicht nog andere belangengroepen 
zullen hun wensdromen naar voren kun-
nen schuiven. Wij houden ons hart vast 
voor een weinig geordende ont-planning 
van lappendeken Vlaanderen.

 Inbrekers gezocht?
‘In april vorig jaar’, zo lezen we in de re-
gionale bladzijde van de Standaard, ‘ging 
het parket Halle-Vilvoorde o�  cieel van 
start, samen met een aparte afdeling van 
de federale gerechtelijk politie.’ Dit was 
gebeurd in het kader van de met omhel-
zingen bejubelde en afgesloten ontdubbe-
ling van het gerechtelijk arrondissement. 
Journalist Nikolas Vanhecke schrijft  daar 
nu een artikel over onder de titel: ‘Jacht 
op inbrekers in de Vlaamse Rand loopt 
mank.’  Hier en daar plukken wij wat leer-
rijke info uit zijn commentaar.                                                                                                                                     
Alle gemeenten alhier worden omwille 
van hun ligging o.m. in de nabijheid van 
snelle ontsnappingswegen daarmee ge-
confronteerd. Nu was het de bedoeling 
van een voorgestelde (volledige)splitsing , 
die er door de zesde staatshervorming niet 
gekomen is, een apart veiligheidsbeleid te 
voeren en zo de specifi eke criminaliteit van 
onze regio beter aan te pakken, iets wat 
men in Brussel als ‘quantité negligeable’ al 
te zeer verwaarloosde. Wie  verhoopt had, 
dat het met de ontdubbeling wel in orde 
zou komen, moet nu wel vaststellen dat 
zijn/haar wensdromen vaak niet uitko-
men zoals verwacht. Typisch voorbeeldje: 
in maart liet een Franstalige onderzoeks-
rechter vier pas gearresteerde inbrekers, 
op heterdaad betrapt door de politie in 
Galmaarden, vrij zonder voorwaarden. 
Die inbrekers zullen wel geweten hebben 
waarom zij in het hartje Pajottenland de 
Franstalige procedure inriepen: de kans 
op vrijlating is er veel groter. 
Ook gouverneur Lode De Wittte maakt 
er zijn beklag over: er is vooreerst geen 
eigen technische recherche. Daarvoor 
moet men naar het labo van de Brusselse 
gerechtelijke politie. En dat is niet altijd 
beschikbaar of inzetbaar in een Vlaamse 
gemeente. En wellicht wordt het volgend 
jaar nog erger.  Zo moeten de slachtoff ers 
van een inbraak vaststellen dat er bij hen 
niet altijd mannen in witte pakken komen 
opdagen om alle sporen op te snorren. In 
bijkomende orde zijn er volgens een nota 

van de gouverneur naast andere tekorten 
alleen al 33 speurders te weinig bij de Fe-
derale Gerechtelijke Politie. En tenslotte 
moeten de magistraten voor elke zitting 
naar Brussel. En dat is behoorlijk tijdro-
vend  in de vaak voorkomende fi les van 
ons ontdubbeld gerechtelijk arrondisse-
ment.

Randkrant en gerechtelijk ar-
rondissement
Over hetzelfde onderwerp als  hierboven 
kregen we in de Randkrant van maart 
wel een minder kritisch maar informatief 
overzicht. De stand van zaken sedert de 
invoering van dit ontdubbeld gerechtelijk 
arrondissement wordt in kaart gebracht 
maar de pijnpunten, zoals o.m. het ont-
breken van  een eigen labo en van onder-
bezetting   worden erg omfl oerst aange-
raakt. Kritiek op sommige aspecten wordt 
dan nog in de mond gelegd van kamerlid 
Kristien Van Vaerenbergh . Waar het kan 
wordt zelfs de loyaliteit van de vijf toe-
gewezen Franstalige parketmagistraten 
aangehaald. Zij staan onder leiding  van 
de (Franstalig gediplomeerde) procureur 
des Konings  van Brussel maar moeten 
toch ook het beleid van de Nederlands-
talige procureur in Asse  volgen. Wat een 
moeilijke spagaat.
Allicht blijft de doelstelling van dit volle-
dig nieuw parket Halle-Vilvoorde, onder 
leiding van Thierry Freyne, een eigen ver-
volgingsbeleid te voeren. Wij hebben daar 
onze vragen en bedenkingen bij.       

Brussel in Vlaanderen..
In 2014 hielden het Vlaamse Komitee voor 
Brussel (VKB) en het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (OVV), waarbij ons 
Komitee der Randgmeenten is aangeslo-
ten, een verfrissende studiedag over’ Brus-
sel in Vlaanderen - Vlaanderen in Brussel.’ 

Over deze leerrijke studiedag werd nu een 
verslagbrochure gemaakt. Met teksten 
van Edwin Truyens  Frank Judo, Jan van 
Doren, Bernard Daelemans en Robrecht 
Vermeulen   Die is verkrijgbaar op onze 
redactie mits storting van €5 op rek.BE82  
4366 2473 9168 van het Komitee der Rand-
gemeenten  met vermelding ‘brochure.’ 
Ons Komitee neemt graag de verzen-
dingskosten voor zijn rekening.

Steun
Marnixring Gent-Borluut schonk ons 
€120 en abonneerde tien van zijn leden 
op ons blad.
Van vzw Volksheil uit Borsbeek kregen wij 
al voor het twintigste jaar op rij een be-
langrijke steunbijdrage, dit jaar van €250.
De Tweedehandsboeken- en platenbeurs 
in Strombeek-Bever bezorgde ons voor 
het zoveelste jaar op rij een steunbijdrage 
van €125. Die beurs vindt nu al voor de 34-
ste keer plaats in het cultuurcentrum van 
Strombeek-Bever van 26 juni tot 30 juni. 
Meer info telefonisch op 02 269 48 84 
of op www.volkskunstgroepnele.be. Met 
40.000 boeken van quasi nieuw tot de-
gelijk en een paar duizend platen, thema-
tisch ingedeeld in een spotgoedkope én 
een democratisch geprijsde grote beurs, 
komt u zeker aan uw trekken.


