
Met nieuws uit en over
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,

Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem

De Zes
Buurtweg bemoeilijkt Brusselse bouwplannen Eurostadion
Negatief advies van Gecoro
In december 2015 had de Grimbergse 
Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening) het Ontwerp pro-
ject-MER (Milieu Eff ecten Rapport) dat 
door de Studiedienst Technum in op-
dracht van de bouwgroep  Ghelamco In-
vest nv bij de gemeente was ingediend, 
als onvoldoende en negatief beoordeeld. 
Ghelamco, de aangewezen bouwheer van 
het zo geheten en verengelste ‘Eurostadi-
um Brussels’ kondigde na die beoordeling 
een nieuwe ontwerptekst aan. Die is er 
inmiddels gekomen in een nog uitgebrei-
der  (900 bladzijden) en deels aangepast 
dossier. Wij besparen u de details omdat 
het nog geen defi nitief MER is. Wel staat 
er in de planning op termijn een grote 
ondergrondse stelplaats voor de Brusselse 
vervoermaatschappij MIVB opgetekend. 
En  wij ons maar verbeelden dat Grimber-
gen in het Vlaams gewest ligt en daar dus 
De Lijn haar tenten, haar trams en bussen 
mag opslaan. In bijkomende orde wordt 
het te verwachten fi leleed verbloemd: 
een op het traject Groot-Bijgaarden-Vil-
voorde verbrede ring met speciale afrit 
voor het stadion verwachten in 2020 bij 
het Europees voetbalkampioenschap, laat 
staan in 2019 als het stadion voor proef-
wedstrijden moet worden getest, is knet-
tergek.  Die werken, voor zover ze zullen 
mogen uitgevoerd worden, zullen pas in 
2019 beginnen en zowat acht jaar duren. 
Bovendien vermelden verkeersdeskundi-
gen (UGent) dat de geplande aanpassing 
van de Ring alleen de in- en uitweving van 
voertuigen zal vergemakkelijken. Een ca-
paciteitsverhoging zal de aanpassing niet 
meebrengen. Het hoog aantal extra ritten 
die het Eurostadionproject op de Ring 
voorziet, zal door de aanpassing van de 
Ring geen oplossing krijgen.
Ook dat tweede Ontwerp project-MER 
heeft de Gecoro bestudeerd en er haar ad-
vies over gegeven. Wij vatten hun beoor-
deling samen in een notendop.      
De stedenbouwkundige opbouw en ar-
chitectuur van het project wordt als ‘de-
gelijk’ beoordeeld. De inpassing in de 
omgeving geeft evenwel aanleiding tot 
aanzienlijke omgevingshinder. De hoofd-
norm blijkt de tijdige realisatie vóór het 
Europees voetbalkampioenschap. De 

tijdsdruk maakt het rapport niet objec-
tief. De negatieve gevolgen van het hele 
project stadion, met daarnaast een groot 
aanbod van kantoren, socio-culturele 
en recreatieve activiteiten van meer dan 
300 000 m²  buiten het stadion, worden in 
het rapport sterk gereduceerd, soms zelfs 
als verbetering voorgesteld. De locatie ge-
beurt in een zone met reeds verzadigde 
verkeerssituatie. Alternatieven ( Koning 
Boudewijnstadion, Schaarbeekvorming) 
worden na oppervlakkige bespreking ver-
worpen. Een Eurostadion  van 366 485m²  
en een Campus van 192  786m² zonder 
de begeleidende diensten is duidelijk 
grootschalig en dus omwille van hun 
schaal en hun ruimtelijke impact niet 
verenigbaar met het GRUP (Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoerings Plan in het VSGB 
(Vlaams Strategisch Gebied rond Brus-
sel). Activiteitenoverlast, geluidsoverlast 
en verhoging van de luchtvervuiling zijn 
bijkomende redenen om ook dit tweede 
ontwerp-MER van maart 2016 als NEGA-
TIEF te adviseren.

Dwarsligger?
In het blijkbaar nooit eindigend verhaal 
van de op parking C door eigenaar Brus-
sel geplande stadionbouw, gelegen op 
het grondgebied van Grimbergen en een 

klein stukje Wemmel, duikt weer een 
verrassing op. Dwars over of liever on-
der Parking C ligt oude buurtweg 3, die 
voor de op expansie beluste Brusselaars 
wel eens een echte dwarsligger zou kun-
nen worden. Alle hautaine beweringen 
van Brussels minister Guy Vanhengel ten 
spijt. Die verkondigt luidop dat de timing 
van de stadionbouw daardoor niet in het 
gedrang kan komen.

Timing bouw  in gedrang?
Minister Guy Van Hengel stelde in het 
Brussels Parlement dat een oude buurt-
weg  op Parking C de timing voor de  
bouw van het Eurostadion niet zou be-
dreigen. Een deel van die weg aan de af-
rit ‘Romeinsesteenweg’ van de Ring was 
door een Grimbergs besluit van 2006 al 
opgeheven maar daardoor alleen al is het 
duidelijk dat het ander deel van de buurt-
weg nog altijd bestaat.  De stad Brussel 
heeft jarenlang verzuimd om werk te ma-
ken van de afscha�  ng ervan. 
Een administratieve procedure tot af-
scha�  ng (via de gemeenteraad en de 
provincie)  neemt vier- tot zes maanden 
in beslag. Dus koos Ghelamco voor een 
procedure bij de vrederechter in de hoop 
dat die zou vaststellen dat de weg ‘ver-
jaard’ en dus verdwenen is.  Probleem 
voor Ghelamco is dat Grimbergen in het 
verleden altijd heeft gesteld dat de weg 
niet verjaard is en dus vandaag moeilijk 
het tegenoverstelde kan zeggen. Het ge-
meentebestuur van Grimbergen leek zich 
begin mei te verzetten tegen deze verja-
ring, zodat er een regelrecht juridisch ge-
vecht ontstond tussen Ghelamco en het 
Grimbergse gemeentebestuur.  

Ghelamco speelt het hard: het eist een 
dwangsom van 1000 euro per kalender-
dag zolang Grimbergen de provincie niet 
verzoekt om de weg te schrappen uit de 
atlas van de buurtwegen. Op de inlei-
dingszitting van 4 mei gebeurde er iets 
merkwaardigs:  de vrederechter liet aan 
de advocaten van Ghelamco en van de 
gemeente Grimbergen verstaan dat hij de 
neef was van een Brusselse notaris die in 
dit dossier betrokken partij was. De ge-
meente Grimbergen besliste daarop hem 
te wraken als rechter. Een plaatsvervan-
gende vrederechter zal dus over dit dos-
sier moeten oordelen. 
Hopelijk handhaaft het Grimbergs ge-
meentebestuur zijn verzet. Deze vertra-
ging kan er mee toe leiden dat de timing 
voor het EK van 2020 niet gehaald wordt, 
zodat het hele project mogelijk wordt af-
geblazen.   

In ‘Brussel’ moet stadion komen…
Herman Van Holsbeeck, de sportief ma-
nager  van voetbalploeg RSCA Anderlecht, 
heeft in De Zevende Dag  laten weten dat 
zijn voetbalploeg bereid is in het geplan-
de stadion op Parking C (in Grimber-

gen-Wemmel, nvdr) te gaan spelen tegen 
een jaarvergoeding van 8,5 miljoen euro 
voor zowat 40 matchen. Hij dacht dat 
dit de hoogste huurprijs is voor een sta-
dion in heel Europa. Hij hoopt wel hier-
bij een maximaal rendement uit de zalen 
en businessseats te halen. ’Brussel is,’ zo 
verklaarde hij, ‘de hoofdstad van Europa. 
Daar moet een stadion komen. Als ieder-
een zijn steentje bijdraagt, ga ik ervan uit 
dat het in orde komt.’  
Nu liggen dat geplande stadion en aanho-
righeden, beste sportieve en dynamische 
Herman, NIET in Brussel, maar wel in 
Grimbergen en Wemmel. En dus vinden 
wij met hem dat het stadion in BRUSSEL 
moet komen. Grimbergen-Wemmel zijn tot 
nader order geen hoofdstad van Europa. 
Als wij ons steentje kunnen of mogen bij-
dragen om het stadion ‘in Brussel’ en niet 
in Grimbergen te laten bouwen of ver-
bouwen, dan zullen wij dat niet nalaten.
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Het tracé van buurtweg 3 loopt ongeveer gelijk met de hoofdweg op Parking C

De Zes steunen?
Wij dragen op zijn minst een  zware fi nanciële steun bij tot het niet-bouwen van het 
geplande stadion op Parking C in Grimbergen-Wemmel door dit blad via Distripost in 
alle brievenbussen van Grimbergen, Wemmel, Asse en Meise, zonder anti-publiciteits-
klever, te laten verspreiden. Goed voor 37 570 bijkomende exemplaren. Steunt u ons in 
ons verzet? Neem een abonnement op ons niet-partijgebonden tijdschrift door storting 
van €5 voor een jaarabonnement op rekening BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der 
Randgemeenten. Vanaf €13 is u steunabonnee.

Het tracé van buurtweg 3 (groene lijn) 
volgens het GRB (bron: AGIV)



Wezembeek-Oppem

Petit van Hoobrouck
A la bonne heure
Wij verwelkomen de cijfergegevens over 
de vermindering van Franstalige aan-
vraagformulieren  voor de verkeersbelas-
ting in onze zes ge-
meenten. In drie jaar 
tijd, zo lezen we in de 
Randkrant, daalden 
die afgerond van 4300 naar 3700. Met 
een halvering voor de cijfers van Wezem-
beek-Oppem. 

Petit: 5,6
Onze nieuwe burgemeester scoort voor 
de eerste helft van zijn mandaat 5,6 op 
10 vanwege zijn medeburgers.  Niet den-
derend maar toch een stuk beter dan de 
laatste score van zijn voorganger  François 
van Hoobrouck, die slechts 4,1 % haalde. 

Zwijg stil 
Op een vorige gemeenteraad gaf onze 
oud-burgemeester François van Hoobrou-
ck op een bepaald moment allicht om zijn 

Franstaligheid in de 
verf te zetten, zijn 
ontevredenheid lucht 
over het aan te passen 

meerjarenplan van het OCMW. François 
las een nota voor en français met de be-
doeling dat agendapunt door de hogere 
overheid te laten a� euren omdat er Frans 
gesproken werd. Zijn Franstalige partij-
genote NIcole Geerseau probeerde hem 
vruchteloos het zwijgen op te leggen. Dan 
zat er niets anders dan een schorsing van 
de vergadering. Vijf minuten later keur-
de iedereen behalve van Hoobrouck het 
meerjarenplan goed.

Horta: niet te slopen
Van kwade wil…
Als een huurder van een woning vlak 
naast een buurtweg woont en van kwade 
wil is, kan hij die voetweg met een afslui-
ting, met een bord met opschrift dat het 
om privaat terrein 
gaat en zelfs met zijn 
honden voor wan-
delaars versperren. De juridische proce-
dureslag om die huurder aan banden te 
leggen, kan zelfs voor een vrij eensgezind  
gemeentebestuur meer dan vier jaar in be-
slag nemen. Wij lazen het verhaal in een 
regionale reportage van Jelle Schepers in 
De Standaard. De eigenaar van de woning 
woont aan de andere kant van de wereld 
en moest op rechterlijk bevel  van de de-
fi nitieve uitspraak op de hoogte gebracht 
worden. Die gaf zijn toestemming en de 
huurder ruimde juridisch gedwongen
zijn afsluiting en zijn privaatbord op. 
Wandelaars kunnen nu weer rustig de 
verbindingsweg naar het natuurgebied 
van de Kwadebeekvallei inwandelen.

Wij spelen niet mee
Sint-Genesius-Rode is met Linkebeek en 
Kraainem één van de drie faciliteitenge-
meenten, die weigeren zich aan te sluiten 
bij het ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’, 
een burgemeestersforum dat bovenge-
meentelijke problemen onder impuls van 
het intergemeentelijk samenwerkings-
verband Haviland wil aankaarten bij de 
hogere overheid. Verstedelijkingsdruk, 
criminaliteit, mobiliteitsproblemen, druk 
van anderstalige leerlingen op het Neder-
landstalig onderwijs, specifi eke proble-
men, die volgens de gemeenschapskran-
ten in onze zes gemeenten uit Brussel 
komen overwaaien. Men zal hierbij wel 
genoodzaakt zijn voor de faciliteitenge-
meenten taalgebonden problemen met 
een faciliteitenbril te bekijken. Daarom 
zit Walter van Steenkiste, burgemeester 
van Wemmel, als vertegenwoordigers  
van de drie meewerkende faciliteitenge-
meenten in de stuurgroep van het forum.

Dik vraagteken
We hebben wel een dik vraagteken bij 
twee zinnetjes in het bericht hieromtrent 
in de gemeenschapskranten van onze zes 
Vlaamse gemeenten: ‘Dat Nederlandsta-
lig onderwijs kan rekenen op subsidies en 
ondersteuning voor extra taallessen  (Ne-
derlands, nvdr) voor anderstalige leerlin-
gen. In het Franstalig onderwijs in de fa-
ciliteitengemeenten zijn deze subsidies er 
niet. Die scholen  moeten dus andere we-
gen zoeken om kinderen de onderwijstaal 
– in dit geval het Frans – aan te leren.’  De 
Vlaamse Gemeenschap betoelaagt deze 
gemeenten al met meer dan 12 miljoen 
euro per jaar (zie elders in dit blad) en die 
scholen zouden nu nog ergens bijkomen-
de subsidies moeten kunnen opstrijken 
om extra taallessen Frans te kunnen ge-
ven. In de wet Taalregeling in het onder-
wijs van 30 juli 1963 artikel 6 lezen we over 
onze zes faciliteitengemeenten: ‘Het kleu-
ter-  en lager onderwijs mag er aan kinde-
ren verstrekt worden in een andere land-

staal, indien deze taal de moedertaal of 
gebruikelijke taal is van het kind en indien 
het gezinshoofd in een dezer gemeenten 
verblijft.’ Wij zien Wemmels burgemees-
ter Walter Van Steenkiste toch niet ijveren 

voor bijkomende sub-
sidies Franstalige les-
sen voor Franstalige 
scholen, waarvan de 

leerlingen het Frans als moedertaal of als 
gebruikelijke taal moeten hebben.

Horta slopen of niet?
In Rode  bevindt zich op het ogenblik 
dat wij dit schrijven voorlopig nog een 
indrukwekkend Hortalandhuis, dat deze 
beroemde art nouveau-architekt om-
streeks 1905 voor Georges Féron bouwde. 
Het ligt tegen Ukkel aan in de wijk Kleine 
Hut in een park van  1 hectare. De villa 
staat al een vijftal jaren leeg en een pro-
motor wil  na de sloop van het gebouw 
aan het domein een meer renderende be-
stemming  geven. In het meer dan hon-
derdjarig bestaan, waarin het gebouw 
nooit bouwkundig beschermd werd, zijn 
er vooral sinds 2002 erg vernieuwende 
verbouwingen en toevoegingen gebeurd 
aan binnen- en buitenkant. Tussen okto-
ber 2014 en februari 2016 blijken  evenwel 
uit beschikbare foto’s talrijke Hortastuk-
ken verdonkermaand te zijn. De bouw-
promotor van zijn kant, zo lezen we in 
De Standaard, zegt dat de originele villa 
binnen voor 96 procent gemassacreerd is. 
Hortaspecialist Jos Vandenbreeden van 
het Sint-Lucasrarchief Brussel stelt ech-
ter dat binnen en buiten de woning voor 
85 procent intact of herstelbaar is. Hij 
spreekt van een kleine 100 .000 euro kos-
ten voor deze wenselijke maar wellicht 
niet op te leggen  restauratie.

Wat deed het schepencollege?
Op het allicht onvoldoende voorgelicht 
schepencollege werd gezegd en geschre-
ven dat er na vele verbouwingen niets 
overbleef van Horta op een schouwman-
tel na. De minister, bevoegd voor erfgoed, 
startte geen procedure ter bescherming 
van het pand. Op basis daarvan  werd een 
sloopvergunning afgeleverd. Pas nadien en 
dus behoorlijk laat trokken Horta-kenners 
aan de alarmbel en gaven ze informatie 
over de vrij recente ontmanteling en ver-
dwijning van originele Horta-elementen. 
Erfgoed Vlaanderen  tekende beroep aan 
tegen de sloopvergunning bij de provin-
cie Vlaams-Brabant. De provincie schors-
te de sloopvergunning en deed  hierover 
uitspraak op 29 april. De villa mag niet 
gesloopt worden. Ze is historisch waarde-
vol als gebouw van Horta,  staat op de In-
ventaris  Onroerend Erfgoed maar is niet 
beschermd. De bouwaanvraag was ook 
formeel niet in orde omdat het na sloop 
elders op het terrein op te trekken gebouw 
de in het Bijzonder Plan van Aanleg aan-
gewezen zone overschreed. De aanvragers 
kunnen desgewenst nog naar de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen stappen. Inmid-
dels lijkt de procedure tot bescherming 
van het pand te zijn opgestart.

Drogenbos Sint-Genesius-Rode

Buff er, boekhandel en bilingue
Buff er tegen Brussel 
 Op het einde van de Weidenstraat, vlak 
tegen de grens met Brussel, ligt een stuk 
grond, van zowat 200 are, eigendom van 
het ministerie van Financiën. Om alle 
mogelijke expansie-
plannen van Brussel 
of bouwplannen vlak 
tegen Drogenbos aan 
te dwarsbomen heeft het gemeentebe-
stuur nu beslist die grond via onteigening 
aan te kopen. De overlast met projecten 
dicht tegen de gemeentegrens, zoals de 
uitbouw van het tramdepot Marconi, 
waarover we in onze vorige De Zes al uit-
gebreid schreven, en de uitbreidingsplan-
nen van het duikcentrum Nemo, begint 
burgemeester Alexis Calmeyn  een beetje 
de strot uit te hangen. Het gemeentebe-
stuur heeft hiervoor 120.000 euro in de 
begroting ingeschreven.

Standaard Boekhandel
Standaard Boekhandel heeft in Drogen-
bos een fi liaal opgericht samen met Club, 
volgens naslag op Google, een overgeno-
men boekhandel door Standaard.  Alleen 
hier is het personeel niet eens niet twee-
talig, men wordt er zelf niet eens bediend 
in het Nederlands.

Nederlandstaligen worden genegeerd, 
zijn lucht voor de verkoopsters, worden 
niet alleen niet geholpen, zij blijken on-
zichtbaar voor verkoopsters want zij lo-
pen de klanten eenvoudig voorbij zonder 

te antwoorden of te-
ken te geven dat zij er 
zijn. De klanten gaan 
dan ook voor hun 
bestellingen ergens 

anders winkelen. Misschien een nieuwe 
trend in Vlaanderen: wat men niet ziet of 
wil zien bestaat niet en is dus volledig ver-
waarloosbaar. Profi ciat Standaard Boek-
handel, en doe zo voort. 

Meiboomplanting
Na de meiboomplanting, een traditie van 
bijna vij� onderd jaar, die de Sint-Sebasti-
aansgilde weer  tot leven bracht, sprak de 
Franstalige schepen, Nahyd Meskini, sa-
men met  een gekozene van de Unionlijst, 
die niet eens schepen kon worden omdat 
zijn kennis van het Nederlands zowat 
onbestaande is, de voorzitter van de cul-
tuurraad in Drogenbos  aan omdat hij zijn 
toespraak enkel in het Nederlands had 
gehouden. Daarna volgde nog een mailtje 
met de opmerking dat zij in de toekomst 
moeilijk deze traditie zou kunnen steu-
nen wegens exclusie van de Franstaligen.
Misschien moet toch eens aan de bestuur-
ders van de faciliteitengemeenten uitge-
legd worden dat faciliteiten enkel gelden 
voor bestuurszaken (loketfaciliteiten) en 
niet voor culturele evenementen. En dat 
een cultuurraad in Vlaanderen niet twee-
talig kan zijn.
Als een voorzitter dan toch absoluut  een 
meertalige toespraak wil houden, kan hij 
bijvoorbeeld om toeristische redenen, de 
bezoekers kort in het Frans, het Duits en 
waarom niet in het Engels even verwelko-
men. Maar was dat nu wel nodig op die 
koude avond, eind april, wanneer ieder-
een naar een warme plek binnen verlang-
de?

Kost Franstalig onderwijs
Dat het Franstalig onderwijs sinds 1963 
in onze zes gemeenten een motor en zelfs 
accelerator van de verfransing in onze ge-
meenten is geweest, staat buiten kijf. Dat 
we er zelf fi nancieel nog voor opdraaien ook 
klinkt dan wel absurd maar is de realiteit en 
een teken van de wetgetrouwe volgzaam-
heid van de Vlaming. Het kan dan ook geen 
kwaad om op tijd en stond eens  kenbaar te 
maken wat het Franstalig onderwijs in de 
zes de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks kost.

Uit het antwoord van Vlaams Minister Hilde 
Crevits (cd&v) op de vraag Van Chris Jans-
sens (vb) leren we dat er in de zes 8 Frans-
talige basisscholen en 1 Franstalige afdeling 
van een Nederlandstalige basisschool be-
toelaagd worden. In het schooljaar 14-15 wa-
ren er 3 298 leerlingen ingeschreven in het 
Franstalige onderwijs. De toelagen voor het 
schooljaar 2014-2015 bedragen in het totaal 
meer dan 12 miljoen €. Vergeten we hierbij 
ook niet dat de Franstalige Gemeenschap in 
al die jaren geen euro veil had voor het Ne-
derlandstalig schooltje van Komen.

Loonkost Werkingsmiddelen Nascholing ICT Totaal

Drogenbos 922 873 155 624 1 279 213 1 079 989

Kraainem 1 323 541 224 831 1 933 326 1 550 630

Linkebeek 699 956 102 115 913 150 803 133

Sint-Gen.-Rode 2 441 996 367 716 3 150 227 2 813 089

Wemmel 2 148 644 473 240 3 321 641 2 625 845

Wezembeek-O. 2 666 194 488 475 3 744 379 3 158 792

Totaal 10 203 204 1 812 001 14 339 1 935 12 031 479

Betoelaging Franstalig onderwijs in de zes in het schooljaar 2014-2015

Ieder zijn zes

Wat baten kaars en bril als de uil...
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Molen en vissen
De mallemolen draait verder
Op de gemeenteraad van 29 februari, 
schrikkeldag in 2016, zo vernemen we 
in Sjoenke, de gemeenschapskrant van 
vzw de Rand, stelt de 
Franstalige meerder-
heid opnieuw voor 
Damien Thiéry als 
aangewezen burgemeester bij de hogere 
overheid voor te dragen. De voorzitter van 
de gemeenteraad, Damien Thiéry him-
self, leest de voordrachtakte voor, waarin 
hij zichzelf naar voren schuift. Rik Otten, 
Nederlandstalig gemeenteraadslid van de 
tweekoppige ProLinkgroep, zegt dat zijn 
fractie niet zal deelnemen aan de stem-
ming. Hij leest daarbij de vroegere brief 
van de Vlaamse voogdijminister Liesbeth 
Homans voor, die stelt dat de kandidatuur 
van Thiéry niet aanvaardbaar is wegens 
overtreding van de taalwet. Otten schuift 
dan de kandidatuur van meerderheidslid 
Yvan Ghesquiere als consensuskandidaat 
van de hele gemeenteraad naar voren. De 
taalwetovertreder Thiéry repliceert dan 
met de bewering dat er zich een nieuw 
feit heeft voorgedaan, namelijk de door 
hem zelf uitgelokte nieuwe verkiezing 
van 13 december, waarbij zijn partij alle 
dertien opengevallen (Franstalige) zetels 
van de ontslagnemende fractie behaalde. 
Het verzoek van ProLink om toch Yves 
Ghesquiere voor te dragen wordt afgewe-
zen.  Thiéry laat zich dan bij de stemming 
zonder ProLink, dat de zaal heeft verla-
ten, weer tot aangewezen burgemeester 
voordragen. TAK-betogers laten zich dan 
nog even van hun luidruchtige kant ho-
ren.

En nu, Homans?
Na de indiening van zijn kandidatuur 
voor de aanstelling als burgemeester, had 
minister Homans tot zestig dagen tijd om  
die kandidatuur met de noodzakelijke ar-
gumentatie af te wijzen.  Zij heeft zolang 
niet gewacht maar meteen de beslissing 
van de gemeenteraad van 29 februari on-
wettig verklaard en wel op al op 1 maart. 
Tegen die beslissing ging Damien Thiéry 
bij de Raad van State op 9 april in beroep. 
De Algemene Vergadering, een tweetali-
ge kamer, moet nu binnen 90 dagen over 
die onwettigverklaring  een beslissing ne-
men.  

Jaloers?
Eén van de kleine genoegens die Vlaamse 
Linkebekenaren beleven bij het lezen van 
het voorwoord in hun gemeentelijk me-
dedelingenblad ‘Linkebeek’ is ‘Het woord 
van de burgemeester’-‘Le mot du Bourg-
mestre’, ondertekend door Erik De Bruyc-
ker. In een communautair compleet iden-
tieke en louter informatieve taal kaart de 
ontslagnemende burgemeester het reilen 
en zeilen van het Nederlands- en Fransta-
lig verenigingsleven aan en spoort hij zijn 

medeburgers aan die vrijwilligers te steu-
nen door aan hun activiteiten deel te ne-
men. Jaren terug misbruikte de niet-be-
noemde burgemeester iedere keer dat 
voorwoord om de Vlaamse overheid een 

sneer te geven.
Nu heeft het sche-
pencollege bij meer-

derheid beslist dat voorwoord niet meer 
te publiceren zolang er geen duidelijkheid 
is over wie zich de volwaardige burge-
meester van Linkebeek mag noemen.

Bedreigde vissen
De in een erg mooi kader gelegen viskwe-
kerij van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek aan het Dwersbos wordt 
met (Vlaamse) sluiting bedreigd. Bedreig-
de vissoorten die worden uitgezet in 
Vlaamse waterlopen worden er al jaren-
lang gekweekt. Nu dreigen de Vlaamse 
vissen er hetzelfde lot te ondergaan als de 
Linkebeekse Nederlandstalige inwoners.

In ‘De Zevende Kracht’, het tijdschrift van 
Streekvereniging Zenne en Zoniën, lezen 
we: ‘De viskwekerij was en is in Linkebeek 
een aantrekkingspool voor natuur- en 
milieuvrienden uit heel Vlaanderen. Wel-
ke nieuwe bestemming het gebouw, de 
installaties en de terreinen (die aansluiten 
bij het Schaveyspark) ook krijgen, zij ver-
dienen het om in handen van de Vlaam-
se overheid te blijven. Zij versterken de 
Vlaamse aanwezigheid in Linkebeek.                                                                                  
Het Instituut voor Natuur- en Bosonder-
zoek (INBO) wijst erop dat de instelling 
het liefst gewoon wil verdergaan met de 
viskwekerij: ‘Wij zijn vragende partij om 
niet te moeten sluiten, maar er werd ons 
gevraagd andere prioriteiten te stellen in 
ons onderzoek’ zegt woordvoerder Koen 
Van Muylen.  

Gewestelijk Expressnet
Als toen nog in functie zijnde minister 
van Mobiliteit liet Jacqueline Galan in fe-
bruari weten dat de geplande spoorweg-
uitbreiding van twee naar vier sporen ook 
in Linkebeek, geen prioriteit meer was. 
Reden hiertoe waren ondermeer geldge-
brek en de vele klachten o.m. van het ge-
meentebestuur van Linkebeek.

Franstalige bib
De Bibiothèque des Jeunes is blijkbaar 
nog altijd het troetelkind van de meer-
derheid met een subsidie van 2000 euro. 

Feesten en kamperen
Vlaams Feest
Het jaarlijkse Vlaams volksfeest in Wem-
mel ter gelegenheid van 11 juli  vindt 
plaats op zondag 3 juli 2016 . Naar goede 
gewoonte behoudt het feest zijn bewezen 
deugdzame formule. 
Sportievelingen kun-
nen zich aanmelden 
om 13 u 30 in de Zandloper voor een fa-
miliale wandel-zoektocht van 7 km of een 
fi etstocht van 20 km. De zoektocht kreeg 
de themanaam “Molenwandeling” mee. 
De thuisblijvers kunnen ondertussen in 
de Zandloper terecht voor taart en kof-
fi e met wat achtergrondmuziek terwijl 
de kinderen zich kunnen uitleven op het 
springkasteel. Om 17 uur zorgt “ De Schil”, 
die zich omschrijven als een allround Ne-
derlandstalige muziekgroep, voor de mu-
zikale noot op het programma, gevolgd 
door de traditionele braai, verzorgd door 
de mannenkookclub.

Toekomstforum
 Onder impuls van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Haviland  heb-
ben 35 burgemeesters uit Halle-Vilvoor-
de zich verenigd in het Toekomstforum 
Halle-Vilvoorde. Bedoeling is  bovenge-

meentelijke problemen als de verstede-
lijkingsdruk, criminaliteit en de druk van 
anderstalige kinderen in het Nederlands-
talig onderwijs, samen aan te pakken en 
aan te kaarten bij de bevoegde hogere 
overheden. Een stuurgroep van negen 
burgemeesters  geeft leiding aan het fo-
rum.  De Wemmelse burgervader Wal-
ter Van Steenkiste  vertegenwoordigt de 
faciliteitengemeenten in de stuurgroep. 
Voor een aantal aspecten zoals onderwijs, 
welzijn en zorg speelt het taalstatuut wel 
degelijk een rol en moet rekening gehou-
den worden met de specifi eke regels die 
gelden in de faciliteitengemeenten. Voor-
lopig nemen naast  Wemmel enkel Dro-
genbos en Wezembeek-Oppem deel aan 
dit bovengemeentelijk burgemeesters-
overleg. Kraainem, Rode en Linkebeek 
hebben blijkbaar af te rekenen met koud-
watervrees en  sluiten  zich vooralsnog 
niet aan bij dit Vlaams-Brabants overleg-
forum.

De mooiste zomersport…
Ouders die kamperen voor de schoolpoor-
ten om hun kind te kunnen inschrijven in 
het Nederlandstalig onderwijs  in Brussel 
en de Rand is een wijdverspreid feno-
meen, dat jaarlijks nog toeneemt gelet op 
het nijpend tekort aan plaatsen en de de-
mografi sche druk vanuit Brussel. 
De Mater Dei school in Wemmel wordt 
al meer dan tien jaar geconfronteerd met 
kamperende ouders. Dit jaar sloegen de 
eerste ouders fi guurlijk hun tenten al op 
donderdagavond op terwijl de inschrij-
vingen pas zondagmiddag startten. De 
16 plaatsen waren dan ook snel verdeeld 
en er werd door de ouders zelfs een deur-
waarder ingeschakeld om de volgorde van 
de wachtenden vast te leggen. Vlaams mi-
nister Hilde Crevits (CD&V) heeft onder-
tussen extra geld veil om meer plaatsen te 
creëren in de basisscholen. In de Noord-
rand krijgen alvast Grimbergen, Meise, 
Wemmel en Machelen extra middelen. 
Voor Wemmel, waar de minister uitgaat 
van een 100 plaatsen tekort in 2020, gaat 
het om  1 miljoen euro.

Syriëstrijders
In een antwoord van federaal minister Jan  
Jambon op een vraag van kamerlid  Koen 
Metsu (beiden N-VA) konden we verne-
men dat de provincie Vlaams-Brabant 40 

Syriëstrijders levert 
op basis van de laatste 
geconsolideerde lijst 

van januari 2016. Dat Vilvoorde de kroon 
spant met 27 strijders wekt geen verwon-
dering. Maar ook uit Grimbergen ver-
trokken 4 strijders en Wemmel, als enige 
van de faciliteitengemeenten, fi gureert in 
de lijst met 2 vertrekkers.

Verstedelijkingsijver
De Vlaamse Volksbeweging (VVB) sloeg in 
februari luid alarm  omtrent de plannen 
van de Vlaamse overheid zoals neerge-
pend in het zogeheten TOP Noordrand 
(Territoriaal Ontwikkelingsprogram-
ma Noordrand). In dit document van de 
Vlaamse administratie worden met een 
ongeziene ijver plannen voor een verde-
re verstedelijking van de Noordrand ont-
plooid. Wat Wemmel betreft lijkt het of 
de uitgebreide woonprojecten in Jette aan 
het UZ doorgetrokken worden naar de 
laatste open ruimten in het meer lande-
lijk gedeelte van Wemmel (naar Hamme 
en Merchtem toe) met bovendien extra 
mogelijkheden voor hoogbouw. Zowat 
anderhalve vierkante kilometer groenge-
bied en open ruimte in Wemmel en Mer-
chtem moet er aan geloven als de plannen 
bewaarheid worden. In deze zone zouden 
10.200 woongelegenheden moeten bijko-
men, goed voor 30.000 nieuwe inwoners. 
Te weten dat Wemmel en Hamme mo-
menteel zowat 20.000 inwoners tellen. 
Naar aanleiding van de alarmkreten van 

de VVB heeft de Vlaamse Overheid laten 
weten dat het TOP Noordrand plan en-
kel een werkoefening betreft,  een zoge-
naamde ‘proeve van programma’ en dat 
er dienaangaande zeker nog geen beslis-
singen genomen zijn. Tezamen met de 
VVB willen we in dit blad toch de grootste 
waakzaamheid bepleiten want met derge-
lijke adviseurs zal het anders rap gedaan 
zijn met het landelijk en Vlaams karakter 
van de “Groene” gordel. Reageren op de 
nota kon tot 4 april 2016, maar raadple-
gen van de plannen kan nog steeds op de 
webstek https://www.ruimtevlaanderen.
be/topnoordrand. Het gestoff eerd pers-
bericht van de VVB van de hand van Bart 
De Valck en Bart Laeremans is na te lezen 
op de webstek http://www.vvb.org .

Over de zes in “de Schelp”
Even grasduinen in de parlementaire 
werkzaamheden (vragen en antwoorden) 
van het Vlaams parlement van het laatste 
kwartaal levert tal van wetenswaardighe-
den op over de zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel.

De kweekvijvers van INBO

Rapport van de T.OP Noordrand 
bevraging



Ieder zijn zes
Kennis Nederlands bij Franstali-
ge onderwijzers
Chris Janssens (VB) interpelleerde  
Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), 
in het kader van een correcte toepassing 
van de wetten op het taalgebruik in be-
stuurszaken in de faciliteitengemeenten, 
over de taalkennis van leerkrachten. Uit 
het antwoord van de minister leren we 
dat de personeelsleden van de 8 Fransta-
lige scholen in de faciliteitengemeenten 
hun kennis van de Bestuurstaal Neder-
lands moeten bewijzen overeenkomstig   
het nieuwe artikel artikel 19 quater (dd 1 
september 2009) van het decreet over het 
Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 
1991. Het nieuwe artikel geldt zonder on-
derscheid voor alle personeelsleden van 
zowel gemeentelijke als vrije scholen en 
toetst een realistisch taalkennisniveau 
binnen een onderwijscontext. Omdat 
in de vrije scholen voorheen alleen de 
directie en het secretariaat getest werd 
op de taalkennis Nederlands betekende 
de nieuwe regeling dat vooral in de vrije 
scholen de grote meerderheid van de leer-
krachten zijn kennis van de bestuurstaal 
Nederlands moest bewijzen en dit voor 31 
augustus 2012. Slechts één personeelslid, 
werkzaam in de gesubsidieerde vrije ba-
sisschool van Wezembeek-Oppem, slaag-
de niet voor de taaltest. De betrokkene 
startte een rechtsgang bij de Raad Van 
State, die momenteel nog lopende is.
In de vier jaren die aan de nieuwe rege-
ling uit 2009 voorafgingen, schorste de 
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant 
verscheidene benoemingen en aanstellin-
gen in het Franstalig onderwijs wegens 
het niet vervuld zijn van de taalvoorwaar-
den. In geval van handhaving door de 
gemeenteraad werden deze beslissingen 
steeds vernietigd door de minister. Voor 
Linkebeek ging het om één personeelslid, 
in het geval van Wezembeek-Oppem twee 
en in Rode en Kraainem telkens drie ver-
nietigde benoemingen. Wemmel spant de 
kroon met zes vernietigde benoemingen 
wegens onvoldoende kennis van het Ne-
derlands.

Taallessen Nederlands
We kunnen ons  verheugen in de gretig-
heid waarmee toch ettelijke anderstali-
gen zich inspanningen getroosten  om 
het Nederlands aan te leren. Op vraag 
van Lieve Maes antwoordt Vlaams minis-
ter Ben  Weyts (beiden N-VA) dat vzw de 
Rand desbetreff end taallessen inricht in 
alle faciliteitengemeenten, met uitzonde-
ring van Rode, waar het CVO-GLTT reeds 
een uitgebreid aanbod taallessen aan-
biedt. Voor het eerste semester van het  
schooljaar 2015-2016 waren 421 cursisten 
ingeschreven, die les volgden in een van 
de gemeenschapscentra van vzw de Rand.

In Wezembeek-Oppem gaat het om één 
lokaal in het GC de Kam voor vijf ver-
schillende klassen (telkens één- maal per 
week). GC de Lijsterbes in Kraainem stelt 
twee lokalen ter beschikking voor acht 
verschillende klassen (telkens één maal 
per week). In Drogenbos beschikken de 
cursisten over één lokaal in GC de Muse 
voor twee klassen (één klas met één maal 
per week les en één klas met vijf maal per 
week les). GC de Zandloper in Wemmel 
stelt twee lokalen ter beschikking voor 
vijf klassen (één klas met twee maal per 
week les en vier klassen met vier of vijf 
maal per week les). In Linkebeek was er 
dit schooljaar geen lokaal ter beschikking, 
vorig jaar nog  één in GC De Moelie, en 
werden kandidaat cursisten doorverwe-
zen naar Drogenbos of andere gemeenten 
in de omgeving.

Controle naleving taalwetten
Chris Janssens (VB) wilden weten van 
Vlaams minister Liesbeth Homans (N-
VA) in welke gemeenten een vertegen-
woordiger van het Agentschap voor Bin-
nenlands Bestuur de vergaderingen van 
de gemeenteraden bijwoont en welke de 
tussenkomsten geweest zijn van de pro-
vinciegouverneur van Vlaams-Brabant 
sinds het begin van deze bestuursperi-
ode. In het antwoord van de minister 
vernemen we dat de gemeenteraden van 
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-
Rode en Wezembeek-Oppem steeds wor-
den bijgewoond door een ambtenaar van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
In Wemmel en Drogenbos, waar weinig 
problemen zijn, worden de gemeentera-
den niet meer systematisch bijgewoond. 
Sinds het begin van deze bestuursperiode 
diende de provinciegouverneur één maal 
op te treden in Kraainem en Drogenbos 
en geen enkele keer in Wemmel.
In Rode en Wezembeek-Oppem moest 
de provinciegouverneur telkens drie keer 
tussenkomen. Het mag geen verwon-
dering wekken dat Linkebeek het lijstje 
aanvoert met vijf tussenkomsten, waar-
bij gemeenteraadsbeslissingen werden 
geschorst en meestal achteraf vernietigd 
door de minister.

Steun 
Vzw Volksheil uit Borsbeek kwam ons 
zoals ze dat al zoals al tientallen jaren 
doet met 250 euro steunen. De Tweede-
handsboeken-  en –platenbeurs in Strom-
beek-Bever gaf ons opnieuw 125 euro. Die 
beurs vindt voor de 35-ste en laatste keer 
plaats in Strombeek-Bever van 24 tot en 
met 28 juni. 40.000 thematisch georden-
de boeken en een paar duizend platen  
tegen erg democratische prijzen. Wil u 
hiervoor een uitnodiging? Stuur een mail-
bericht naar redactie@dezes.org of telefo-
neer 02 269 48 84

Colofon
De Zes: Driemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen in de zes

en sympathisanten elders.
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Wij wachten weer
“Kraainem onbestuurbaar”
Begin dit jaar werd de Kraainemse burge-
meesterssjerp van het vroegere FDF, nu 
DéFi overgedragen aan het MR, de Frans-
talige liberalen. Met het cdH erbij vormen 
de drie partijen de 
lijst UNION. Samen 
hebben zij het Kraai-
nemse roer in handen, tenminste dat zou 
moeten. Een en ander veronderstelde ook 
een herverdeling van de bevoegdheden 
binnen het schepencollege. Einde april 
moest de nieuwe MR-burgemeester op 
vragen van de Vlaamse oppositie in de ge-
meenteraad met beschaamde kaken toe-
geven dat men het tussen de drie partijen 
van de Franstalige Kraainemse meerder-
heid nog altijd niet eens is over die her-
verdeling. Joost Vanfl eteren van Vlaamse 
lijst Open heeft het over de dreigende 
onbestuurbaarheid van deze Vlaamse ge-
meente met faciliteiten voor de Fransta-
ligen.  

Put van Woluwe: 88ste afl evering
Het kan ook “nog maar”  de 87ste afl eve-
ring zijn of misschien is het al het intussen  
89ste vervolg van de story, maar één zaak 
is intussen duidelijk, het laatste hoofd-
stuk is nog lang niet in zicht.  Volgens de 
betrokken Zaventemse burgemeester zou 
men beter de werken gewoon stilleggen 

en het hopeloos drukke kruispunt in zijn 
oorspronkelijke staat herstellen. Het ge-
kibbel tussen de aannemer en de Vlaamse 
wegbeheerder AVW is intussen onvoor-
stelbaar. En dat is zacht uitgedrukt. We 
schrijven dit bericht half april  Dat is goed 
zes maanden na het begin van de werken, 
die toen al fl ink wat vertraging hadden 
opgelopen en wat zien we:  de intussen al  
gemaakte diepe putten zijn op een  slor-
dige manier gewoon weer dicht gegooid, 
al het groot werkmateriaal is naar andere 
werven verhuisd. Wanneer we die grijpers 
en kranen  terugzien, kan niemand zeg-
gen. “Einde van de werken, voorjaar 2017” 
zo staat intussen nog altijd te lezen op de 
borden die de werken einde 2015 aankon-
digden.  Het zal dus zeker later zijn, veel 
later. Midden 2019? Of later nog?

Waar draait het om?
Men was pas goed en wel begonnen met 
de graafwerken, toen de aannemer tot de 
vaststelling kwam dat de kwaliteit van de 
ondergrond meer dan te wensen overliet. 
In ieder geval niet geschikt om de voor-
ziene funderingspalen te gebruiken die 
nodig zijn om de nieuw aan te leggen 
riolering te ondersteunen . De werken 
werden stilgelegd en liggen er dus een 
half jaar later nog altijd doods en verlaten 
bij.  Er wordt  volgens krantenberichten 
“gepraat”met de betrokken gemeentebe-
sturen om “eventueel nieuwe maatrege-
len inzake verkeersafwikkeling te nemen. 
Men vertelt er niet bij wat daarmee wordt 

bedoeld. Het is en blijft aanschuiven in de 
Put van Woluwe.

“Woluwelaan” een verhaal zon-
der einde

Wie toch de Wolu-
welaan  wil gebruiken 
om met de wagen 
richting Tervuren en 

dus Brussel te rijden, moet er rekening 
mee houden dat hij niet alleen in de Put 
van Woluwe, maar ook verder op diezelf-
de Woluwelaan opnieuw moet gaan aan-
schuiven.  Maar dat is dan wel op Brussels 
grondgebied, meer bepaald ter hoogte 
van het Woluwe Shopping Center aan het 
metrostation Roodebeek. 
Men is daar inderdaad begonnen met 
vroeger aangekondigde  werken voor de 
aanleg van, als we ons goed herinneren, 
een nieuwe tramlijn. Men heeft die twee 
grote wegenwerken bewust laten samen-
vallen. Men dacht op die manier de hin-
der voor het verkeer te kunnen beperken. 
Zo klonk het toen toch!

Franstalige liberalen alleen in 
het Frans
Ooit stuurden de Kraainemse Fransta-
lige Liberalen, die van de MR dus,  hun 
Kraainemse kiezers nu en dan een kleur-
rijke folder  “Bleu de Kraainem”.  Vier 
bladzijden, zeker niet echt tweetalig zoals 
het minstens zou moeten, maar het gaf 
toch een wat Vlaamsvriendelijke indruk. 
Dat “beter Vlaams gevoel” kunnen we 
vandaag vergeten: die van de MR zijn zo 
mogelijk nog Franstaliger dan het vroe-
gere FDF, nu DéFi van ex-burgemeester 
Caprasse. “Bleu de Kraainem” werd om-
gedoopt tot K NEWS,  een exclusief En-
gelstalige titel,  vermoedelijk een knipoog 
naar de vele anderstaligen die steeds meer 
deze Vlaamse gemeente met faciliteiten 
voor de Franstaligen bevolken.  De almaar 
schaarser wordende overblijvende Vlaam-
se Kraainemnaars die er  ooit zouden aan  
denken voor die toch zo “vriendelijke” 
MR te stemmen, zullen nooit meer kun-
nen beweren dat ze zich lieten rollen. 

Zelfs Arabisch
Bij de nieuwe Kraainemse burgemeester 
Dorothée Cardon (cdH) thuis en in de 
familie moet het soms wel een Babelse 
spraakverwarring zijn.  Er wordt daar in-
derdaad ook Arabisch gesproken. Maar 
onder meer ook Engels en Duits, Italiaans 
en Spaans. Wellicht ook Frans. Of daar 
ook soms Nederlands te horen is, weet 
burgemeester Dorothée Cardon niet te 
vertellen. Maar  haar Nederlandsspre-
kende medeburgers moeten niet onge-
rust zijn: ze deed haar studies uiteraard 
in het Frans maar toch ook even aan de 
Nederlandstalige VUB! Maar dat was niet 
gisteren of eergisteren. Voor haar partij is 
het Nederlands overigens niets meer dan 
een taal naast al die andere: in de jong-
ste folder, die de partij rondstuurde, staat 
alles in het Frans met een samenvatting 
in het Engels, Duits en inderdaad ook het 
Nederlands.  Een zoveelste “vreemde” taal 
dus naast de andere. Volgende keer mis-
schien ook in het Arabisch? Waarom niet?  
De burgemeester heeft zo te horen verta-
lers in eigen huis of toch in de familie...

Een heel lang leven
“Kraainemnaar leeft het langst” Zo la-
zen we boven een artikel van Het Laatste 
Nieuws. De mannen worden hier gemid-
deld bijna 82,8 jaar, de vrouwen bijna drie 
jaar, 84,7. Dat is een gemiddelde voor de 
twee samen van 83,7 jaar.  En dat geldt 
voor de Brusselse agglomeratie en de 
Vlaamse gordel rond die 19 gemeenten.

Kraainem

Geen beweging meer in de heraanleg 
van de Woluwelaan


