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Gedoemd om te mislukken - Een alternatief

Met reuzenfoto’s van Standard- en AA Gent-voorzitters Roland Duchâtelet en Ivan De Witte omkaderd, lezen we o.m. in Het Nieuwsblad de commentaar
van beide voetbalstadiondeskundigen over het geplande stadion op parking C van Grimbergen – Wemmel, dat er zou moeten komen voor Euro 2020. Het
zou er bovendien al moeten pronken in 2018 voor het Belgisch voetbal, voor de Rode Duivels en desgewenst voor Anderlecht, dat intussen rustig plannen
voor de uitbouw van zijn eigen stadion in Anderlecht zelf op de rails zet.
strategisch gelegen gebied. In onderling
overleg met de hoofdstad zullen zowel de
leefbaarheid van het centrum als die van
dit onderdeel van de Vlaamse gordel eromheen gewaarborgd worden.
Parking C (27 ha) is onderdeel van het
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.
De daarin een kleine tien jaar geleden
opgesomde voorstellen over het toekomstig gebruik gingen alleen maar over een
congrescentrum en wat recreatieruimte
(leisure). Braafjes werd erbij gevoegd: ‘in
synergie met de ontwikkeling van de Heizel op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is er nood aan verdere uitwerking in een strategisch project
in overleg met datzelfde Hoofdstedelijk
Gewest.’ In die tien jaar is er bovendien
weinig ‘Vlaams strategisch gepland’: platte annexatieplannen in de plaats van synergie vanuit Brussel, quasi geen overleg,
zelfs afgewezen voorstellen van de gemeentebesturen van Wemmel en Grimbergen, ook op Vlaams niveau,

Brandhout
Wie zijn wij om de bouwers van de Ghelamco Arena, de huidige thuisbasis van
AA Gent, en van Stayen, het nieuwe stadion van STVV, tegen te spreken in hun
beoordeling van het geplande stadion op
parking C. Na inzage van dit in Vlaanderen gelegen project maken deze twee
specialisten ter zake brandhout van wat
zij voorgeschoteld kregen. Het financiële
plan lijkt nergens op: megalomaan, verlieslatend, gedoemd om te mislukken.
Met dat door de Koninklijke Voetbalbond
gepromote en financieel ondersteunde project zal de voetbalbond de eigen
clubs concurrentie (moeten) aandoen,
allicht ook Anderlecht bij zijn mogelijke
overkomst naar Grimbergen overdreven
cadeaus doen, die andere clubs zeker
nooit gekregen hebben of zullen krijgen.
’Als alle aandacht van de KBVB verschuift
van het goed en degelijk organiseren van
de diverse competities naar het organiseren van een goede nationale ploeg, dan
krijg je de ene crisisvergadering na de
andere, waarbij de rol van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond wel eens in vraag
wordt gesteld.’ Als het dan op de financiële kant van het nieuwe nationale stadion
aankomt, dan doen deze niet-realistische
plannen Duchâtelet denken aan Lernout
& Hauspie. En iedereen weet hoe die opgeblazen zeepbel uit elkaar is gespat.
Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, verkondigt dat België geen nood heeft
aan een nationaal stadion en dat Anderlecht zelf zijn eigen stadion moet bouwen
en dat zelf financieren.
Voor de nieuwe sponsor van Anderlecht,
de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz, is de financiering van een stadion nu
niet aan de orde.

Autosalon weg?
Uit de omstreden buurt horen we bovendien het Autosalon en Batibouw luidop
dreigen: ‘We verlaten Heizel als er geen
parkings bijkomen. ‘Ze vrezen dat de
bouw van het voetbalstadion de parkingcapaciteit, nu zowat 9000 wagens, zal
verkleinen.
Vanuit Grimbergen en Wemmel, op wier
grondgebied het geplande stadion ligt,
worden de bezwaren met de dag zwaarwichtiger. Van in het begin werd eerst de
beslissing genomen het stadion op parking C te bouwen. Nadien moesten de
effecten berekend worden. Aan de vorige

Stadion binnen Brussel
Het voetbalstadion op parking C maakt Ring RO perpetuum immobile:
‘t Trojaanse paard, dus weg ermee.
Vlaamse regering werd vanaf het begin
uitdrukkelijk gevraagd onze gemeenten
bij het overleg te betrekken.
Zelfs zonder stadion zal de Ring na de geplande aanpassing ter hoogte van de Heizel overbelast zijn. De toegang tot de middenstroken vanuit de opritten 6, 7, 8 en
9 wordt geconcentreerd aan de kruising
van de Ring en de A 12 vanuit Boom-Willebroek. Daardoor zal dit kruispunt, gelegen aan de Heizel, gevoelig meer belast
worden.
Het Neoplan op de Heizel met een 1000–
tal woningen, met cultuurcentra, recreatie en winkels, vergt op zichzelf al een
groot aanbod van parkeermogelijkheden
binnen het project. Daarnaast wordt er
in Strombeek-Bever een afkoppeling van
de brug van de Meisestraat naar Strombeek-Bever voorgesteld.. De brug biedt
dan wel een rechtstreekse aansluiting
van parking C naar de ring.

Alternatief
Op parking C, maar dan zonder stadion, kan de uitbouw overwogen worden
van een ‘transferium’ van tram en buslijnen (Londerzeel-Brussel, Jette-Vilvoorde,

doortrekken van MIVB-lijn 3). Een doortrekken van de metro, als optie voor later
gelaten, is een erg dure investering en
hierbij ontbreekt de mogelijkheid tot een
lusvormige aanleg. Snelbussen met hoge
frequentie naar de metro bij het Koning
Boudewijnstation zijn hierbij alternatief.
Diezelfde parking C biedt dan meteen ook
een overstapparking voor pendelaars-autogebruikers naar Brussel toe, dat nu met
zijn streng parkeerbeleid de autogebruiker Strombeek-Bever en Wemmel injaagt.
Naast de functie van overstapparking, mogelijk met parkeertorens, zouden kleinschalige kantoren, een toeristische dienst
en andere publieke Vlaamse functies, een
Vlaamse uitstraling kunnen geven aan dit

Een inplanting van een nationaal en mogelijk gewenst multifunctioneel stadion
kan wel overwogen worden binnen het
Brussels Gewest met zijn Europese hoofdstadfunctie en dito ambities bijvoorbeeld
bij Schaarbeek Station of wat hogerop bij
Schaarbeek-vorming.
Bij de hoogdringende oplossing van deze
problematiek willen het Komitee der
Randgemeenten en het Halle-Vilvoorde
Komitee de vzw ‘Comité Parking C’ de
nodige steun en samenwerking verlenen.
Dat comité beklemtoont de levenskwaliteit, de mobiliteit, de veiligheid van de
onmiddellijke en de verderaf liggende
omgeving. Zij zullen ook alle mogelijke
juridische stappen aanwenden tegen de
verkeerde locatie van dit megalomaan
project. Wij vragen daarbij respect voor
de leefbaarheid én de Nederlandstaligheid van onze Vlaamse gordel.
Meet info: www.stadionparkingc.be

Doe mee, word abonnee
Dit nummer van De Zes wordt bijkomend in alle brievenbussen van Grimbergen, Wemmel en Kortenberg, waarop geen klever (Geen publiciteit) is aangebracht, door Bpost
verspreid. Wij hopen daarmee in de eerste twee gemeenten de prangende problematiek rond het voetbalstadion op parking C te kunnen verduidelijken. In Kortenberg, de
gemeente van het historisch Vrijheidscharter van Kortenberg, hopen wij de klemtoon
te mogen leggen op de Vlaamse en democratische rechten van onze Vlaamse Gemeenschap. Wie ons in deze gemeenten en elders wil steunen, kan dit doen door een bescheiden abonnementsbijdrage vanaf 3 euro of een steunabonnement vanaf 13 euro op
IBAN-rekening BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten.

Plas, vlammen en put
Geen drietalige school
Er komt dus geen drietalige secundaire
school in Kraainem. De idee is niet dood,
aldus de initiatiefneemster Muriël de Bergeyck, maar volgens haar is ”de ‘Belg’ nog
niet klaar om met zo’n drietalig schooltje
te beginnen. De eerste lessen in haar drietalig schooltje, het zogeheten Arboretum
College Brussels waren gepland voor 1
september 2012. Officieel wordt het nu
september 2015, maar erg rooskleurig is
de toekomst voor het project niet. Alles
blijft intussen bij het oude, een naschoolse opvang voor leerlingen secundair onderwijs. Muriël de Bergeyck kon tot vandaag amper 6 kandidaten in haar gouden
boek inschrijven, 2 Belgen, de rest Engelstaligen. Wat niet echt de bedoeling was
van de initiatiefneemster. Zij wilde immers vooral Belgische kinderen opvangen
en bekeren tot haar drietaligheid. Maar
die klopten dus niet aan de drietalige
deur. Bovendien kreeg de Bergeyck geen
schijn van kans bij de Vlaamse overheid:
in Vlaanderen en dus ook in Kraainem is
het Nederlands de onderwijstaal en alleen het Nederlands. Zoals dat ook voor
het Frans geldt in Franstalig België. Geen
erkenning door de overheid, dus ook geen
wettelijke diploma’s en dat was voor de
ouders het grootste bezwaar. 10.000 euro
jaarlijks inschrijvingsgeld was volgens de
Bergeyck geen echt probleem.
De “drietalige” dame wil haar project niet
helemaal opgeven: ze gaat nu proberen
binnen de Brusselse grenzen. Volgens
haar ijveren de Brusselse overheden immers oprecht voor drietalig onderwijs.
Dat het Brussels gewest niet bevoegd is
om onderwijs te organiseren, vertelt de
dame er opvallend genoeg niet bij.

Uitgesteld
Het werd hier eerder reeds besproken als
één van de te verwachten grote verwezenlijkingen van het Kraainemse Fransdolle gemeentebestuur, de bouw van
een gloednieuw peperduur administratief gemeentelijk centrum, zeg maar een
nieuw gemeentehuis. Onvoorstelbaar
duur en uitdrukkelijk afgewezen als volkomen overbodig door de inwoners van
Kraainem die eerder meespeelden in een
publieke bevraging, georganiseerd door
de gemeente over de prioriteiten van het
bestuur.
De Kraainemnaars kunnen alvast de komende jaren op beide oren slapen: het
nieuwe administratief centrum komt er
voorlopig niet. Het zo dringende project
werd uitgesteld tot na de volgende verkiezingen en dat is in 2018. Waarom dat uitstel? De Franstalige meerderheid moest
tijdens een recente gemeenteraadszitting
toegeven dat het project voorlopig toch
wel iets te duur is. Zoals de Vlaamse oppositie eerder al duidelijk maakte.
Het is echt wel te duur! Dat geeft de meerderheid nu zelf toe. Als FDF-madammeke Caprasse een verstandige beslissing
neemt, dan willen dat ook graag zeggen
en zelfs toejuichen.

cdH-schepen negationist?
cdH-schepen (tot dan toch nog...) Thierry
Van De Plas bezondigde zich aan negationistische uitspraken. Anders gezegd, de
gaskamers zijn volgens hem een verzinsel.
“Voor mij is het duidelijk: ik heb me verdiept in de materie, ik heb er over gepraat
met historici… mijn conclusie is dezelfde
als die van Olivier Mathieu dat de gaskamers een verzinsel zijn.” Die Mathieu
werd in dat verband al begin van de jaren
negentig veroordeeld.
Het was wel even schrikken die laatste

maandagochtend van oktober toen die
onthutsende boodschap van de Kraainemse (Franstalige) schepen de Kraainemse binnen– en buitenwereld op zijn
kop zette. Zijn partij, de cdH, had hem
tijdens het weekeind via een noodprocedure al aan de deur
gezet en vroeg zijn
verwijdering uit het
Kraainemse college.
Iets waarmee alvast de Vlaamse oppositie in de gemeenteraad met applaus zal
instemmen. Van De Plas was immers het
schoolvoorbeeld van alles wat iemand op
zo’n beleidspost zeker niet moet zijn: onbekwaam, Fransdol en vooral hopeloos
arrogant tegenover wie vragen durfde
stelen over zijn doen en laten.
Ook nu toonde Van de Plas zich in zijn
verweer niet van zijn slimste kant. Hij
kondigde zelfs een klacht aan tegen de
Belgische Antisemitisme Liga, die de uitspraak in de openbaarheid bracht. Een
verhaal dat blijkbaar al een jaar oud is
en via zijn persoonlijke Facebookpagina
werd opgediept. Hij was naar eigen zeggen zeer kwaad omdat men zijn naam besmeurt door insinuaties. Hij had immers
alleen maar iemand anders geciteerd en
dat tijdens een private chatsessie, een persoonlijk gesprek. ‘Het was dom, ik geef
het toe, dat was dom, maar het was een
verhit debat.’ De man was bevoegd voor
Openbare Werken en Sport. Maar die bevoegdheden zijn hem intussen ontnomen
door het schepencollege, dat hem wel
niet kan schorsen als schepen.
Die zogenoemde “sociale” media toch!

grote stelligheid te weten dat de brand de
bouw van een dertigtal luxeserviceflats
niet in het gedrang brengt. De bouwpromotor heeft trouwens al de meeste
vergunningen behalve dan de bouwtoelating in handen. De omwonenden lieten
maanden geleden tijdens een openbare
hoorzitting in het Kraainemse gemeentehuis al weten dat
ze zich met hand en
tand zouden verzetten tegen de bouw
van de serviceflats. Vooral omwille van het
te verwachten extra verkeer in een straat
waar parkeren nu al zo goed als onbegonnen werk is. De redactie van De Lijsterbes
is duidelijk niet gaan horen hoe het met
dat protest van de buurt gesteld is.

de heraanleg van de nutsvoorzieningen,
nadien de volledige hertekening van het
kruispunt van de Woluwelaan met de
Leuvense Steenweg. Voldoende om voor
lange tijd de “Put van Woluwe” te mijden als de verkeerspest. Toegegeven, het
kruispunt staat al lang op de zwartste lijst
van de zwartste kruispunten in dit land,
een heraanleg was dus al veel te lang wenselijk en zelfs levensnoodzakelijk. Het
wordt wel iets van veel geduld, nog meer
zweet en hopeloos veel tranen.
Regelmatige gebruikers van deze kruispunten doen er goed aan zich tijdig goed
voor te bereiden op zoek naar “sluipwegen”. Voor meer informatie kan men nu
al terecht op www.wegenenverkeer.be/
herinrichting-woluwedal.

“Put van Woluwe”: te mijden

Lucien Van hamme

Kraainem

Jaspar in vlammen!
Nogal wat wenkbrauwengefrons in Kraainem bij het bericht dat het bekende Jasparinstituut in het nachtelijk duister in de
aangestoken vlammen was opgegaan. Bijna toch. Het bleef beperkt tot het dak en
de bovenverdieping. Krakers hadden de
voorbije maanden al lelijk huisgehouden
in het gebouw aan de Steenweg op Brussel vlak bij het Zoniënwoud, waar ze voor
zover bekend door niemand of niets echt
gestoord werden. Wie of wat de brand
veroorzaakte, daarover moet men maar
niet te veel vragen stellen. De brandweer
vond wel sporen van brandstichting.
Het mag gezegd worden dat de gemeente Kraainem de voorbije jaren niet echt
veel moeite deed om het gebouw minimaal te beschermen tegen vandalisme.
Feitelijk was niemand verbaasd over de
brand. Vragen over hoe dat kon gebeuren,
werden er op de gemeenteraad van einde
september niet gesteld. Het gebouw, niet
meteen een juweeltje van moderne Bel-

Het werd hier reeds eerder aangekondigd, het is nu een feit. De wel erg grondige herschikking van de zogenoemde
“Put van Woluwe” zou intussen al gestart
moeten zijn, maandag 27 oktober, dat
was inderdaad de datum die werd meegegeven door het Vlaams Agentschap
Wegen en Werken op een infoavond in
Kraainem. Einde van de werken: binnen
2,5 jaar, zeg dus maar ten vroegste midden
2017. Tot dan kan elke chauffeur die zichzelf een infarct wil besparen, best het nu
al zo drukke kruispunt van de Leuvense
Steenweg en de Woluwelaan best mijden
als de verkeerspest. Hoe men voortaan
bijvoorbeeld van (Kraainem-) Woluwe via
de Woluwelaan naar de Makro in Machelen kan rijden of omgekeerd of langs de
Leuvense Steenweg vanuit Brussel toch
nog Leuven kan bereiken, dat mag joost
weten. Op de infoavond werden maar
bitter weinig concrete antwoorden op
concrete vragen in dat verband gegeven.
Men beloofde wel voldoende signalisatie… Om onder meer het verkeer dat niet
in Kraainem moet zijn, zoveel mogelijk te
doen uitwijken. Wat er bijvoorbeeld met
de bussen van De Lijn gebeurt, blijft voorlopig een goed bewaard raadsel.
De heraanleg van het dubbel kruispunt
(Woluwelaan – Leuvensteenweg en het
kruispunt Woluwelaan – Oudstrijderslaan / Kraainem) wordt wel een indrukwekkend gebeuren. Letterlijk alles wordt
vernieuwd. Verhoogde fietspaden, nieuwe verkeerslichten, een nieuwe collector
tegen wateroverlast, een bijkomende rijstrook, nieuwe rioleringen, aanpassing
van de indeling van de kruispunten en
nog veel meer. In een eerste fase komt

Wij namen met droefheid maar ook met
grote dankbaarheid afscheid van professor emeritus Lucien Van hamme. Hij
was een aantal jaren gemeenteraadslid
voor de Nederlandstalige lijst. Kort voor
het einde van zijn professionele loopbaan

Lucien Van hamme
aan de V.U.B. was hij bereid de plaats van
Peter Elslander, die uit Kraainem vertrok,
in te nemen in ons bestuur en bij onze
redactie. Bijna twaalf jaar, van november
1998 tot mei 2010, heeft deze consequente Vlaming het reilen en zeilen van de
Kraainemse politiek met grote nauwgezetheid en opmerkzaamheid gevolgd en
er in ons blad verslag over uitgebracht.
Hoewel hij vond dat die verslaggeving op
papier zetten zijn ding niet was, bleek dit
niettemin één van de vele verborgen talenten te zijn, waarmee de in Kraainem
als professor genoemde Kraainemnaar
onze Vlaamse gemeenschap rustig informeerde. ‘Scientia vincere tenebras ‘ (door
kennis de duisternis overwinnen) is niet
voor niets de lijfspreuk van zijn universiteit. In onze droefheid om het heengaan
bieden wij zijn echtgenote en familie
onze blijken van oprechte deelneming en
dankbaarheid aan.

1000 en 4
Nauwelijks 1000

Vlaamse accenten zullen gelegd worden.

Op het jongste Gordelfestival van 7 september kwamen 23000 deelnemers af, of
zowat een verdubbeling van vorig jaar.
Iets minder dan 1000 deelnemers zakten af naar de Boesdaalhoeve. In de goede oude Gordeltijd
passeerden tienduizenden enthousiaste
gordelaars door het
centrum van onze ‘Vlaamse’ gordelgemeente. Daar heeft het vorig franskiljons gemeentebestuur met Myriam Delacroix-Rolin stokken in de wielen van de
organisatoren gestoken. De gordelverantwoordelijken zijn voor die chantage gezwicht. Zij hebben het levendig en dynamisch Gordelcentrum een paar honderd
meter verder naar het naburige Alsemberg verschoven. Met het switchen van
‘Gordel’ naar ‘Gordelfestival’ hebben zij
bovendien het ‘Vlaams’ karakter van deze
unieke manifestatie quasi onder het tapijt
geveegd.
Met het aantreden van de
nieuwe minister Ben Weyts, ook verantwoordelijk voor de Vlaamse rand, kregen
we de belofte dat er volgend jaar opnieuw

Kinderdagverblijf
In de Dorpsstraat komt er volgens Buurten, de Vlaamse Gemeenschapskrant alhier, een grote moderne kinderopvang.
Via de krant liet de eigenares weten dat ze
met tweetalig personeel zal werken en de
wettelijke bepalingen
zal naleven. Waarom ze dan met ‘Petits
Petons’ haar gevel wil opkalfateren in het
Vlaamse Rode is voor ons niet duidelijk.

Sint-Genesius-Rode

Brandstichting in Jaspar-instituut
gische architectuur, is sinds geruime tijd
eigendom van een private bouwonderneming die het gebouw wil ombouwen tot
serviceflats.
Mogelijke andere vragen werden – louter toevallig natuurlijk – intussen beantwoord in het oktobernummer van het
tijdschrift De Lijsterbes, het blad van het
Kraainemse gemeenschapscentrum. Het
blad, dat een interessant historisch overzicht geeft van het bouwwerk, meent met

Om de vier jaar?
In een recent arrest van de Raad van State
lazen we dat de inwoners van de zes slecht
één keer om de vier jaar, en dat steeds
hernieuwbaar, een aanvraag moesten indienen om steeds in het Frans bediend te
worden. Uit commentaar in ‘Sprokkels’
lezen we nu dat de documenten die uitgaan van de Vlaamse overheid, wel nog
eerst in het Nederlands verstuurd zullen
worden.
Onze vraag: hoe zit het met de oproepingsbrieven voor de verkiezingen?

Revue en Davidsfonds
Davidfonds: waarom niet bilingue?
Drogenbos is altijd het buitenbeentje
geweest en is het nog als het op communautaire vrede aankomt. De taalwet
wordt doorgaans zeer
correct uitgevoerd,
soms iets te fanatiek. Zo wordt een
voordracht, georganiseerd door het Davidsfonds in de gemeentelijke feestzaal,
waar tevens een tentoonstelling ‘100 jaar
Groote Oorlog’ te zien is, geweigerd omdat die voordracht geen tweetalige voordracht is. Hoe ver kan men gaan in de
interpretatie van een taalwet? Hoe dom
kan men zijn om niet te weten dat faciliteiten enkel loketfaciliteiten zijn en geen
culturele faciliteiten. Maar zand daarover,
want ondanks de soms kleine wrijvingen
gebeurt er toch heel wat positiefs in deze
gemeente.

Poëzie en parking

dag 10 mei een revue worden gebracht
door een samenwerking van alle verenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad.
Onder de noemer “Van Droogenbosch
naar Drogenbos” wordt een muzikaal,
theatraal en creatief schouwspel opgevoerd in de sporthal.
Reeds meer dan twee
jaar zijn de lokale
verenigingen aan het
oefenen om dit gebeuren te laten slagen.
Het wordt een verhaal van 135 jaar leven
in de gemeente.
De toneelspelers zijn allen authentieke
Drogenbossenaren en brengen al hun
teksten in het dialect van Drogenbos.
Dansgroepen, fanfare, koor en anderen
brengen een totaalspektakel. Wie meer
info wenst, kan terecht bij Gemeenschapscentrum de Muse bij Patricia
Motten, onthaalmedewerkster GC de
Muse, Kuikenstraat 4 1620 Drogenbos,
tel: 02 333.05.70, fax: 02/333.05.79 of per
e-post: patricia.motten@derand.be

Drogenbos

Revue
Volgend jaar zal op zaterdag 9 mei en zon-

Thiéry opnieuw gebuisd?
Gemeentescholen
In tegenstelling tot zowat alle andere
scholen in de Vlaamse gordel rond Brussel kennen onze gemeentescholen een
bescheiden achteruitgang van het leerlingenaantal. De Nederlandstalige school
heeft 188 leerlingen,
van wie 119 leerlingen
in de lagere school en 69 kleuters. Samen
13 kinderen minder. De Franstalige school
heeft 150 leerlingen, van wie 94 leerlingen
in de lagere school en 56 kleuters of 14
leerlingen minder.

blijven kruisen is ook niet zo duidelijk.
Wel laat het OCMW doorschemeren dat
het gemeentebestuur voor zijn gesprekken met het OCMW – van broer Damien
tot broer Philippe - voorwaarden stelt
die broers voor hun gesprekken normaal
niet stellen, tenzij het
om Kaïn en Abel zou
gaan.

Linkebeek

Faciliteiten omgeleid

OCMW en gemeentebestuur
Het budget en het meerjarenplan van
het OCMW zijn bij het gemeentebestuur
niet in goede aarde gevallen. Een eerste
gesprek tussen beide instanties liep op
niets uit. Of een tweede contact, gepland
op 29 september, tot resultaten heeft geleid, weten we niet. Of de twee broers,
Damien en Philippe Thiéry, de degens

Thiéry uitgerangeerd
Liesbeth Homans, Vlaams minister voor
Binnenlands Bestuur, heeft als derde in
de rij, na Marino Keulen en Geert Bourgeois, de benoeming van Damien Thiéry
tot burgemeester geweigerd. Zij volgde
hiermee het advies op van de gouverneur
en van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur. De oproepingsbrieven voor de
verkiezingen niet in het Nederlands versturen, zoals de omzendbrief Peeters
voorschrijft, was de reden hiertoe. Hij is
hiertegen nu nogmaals in beroep gegaan
bij de tweetalige Kamer van de Raad van
State, die dan binnen 90 dagen een definitieve uitspraak moet doen over zijn benoeming.
Omdat Damien Thiéry na zijn overlopen van FDF naar MR ook in aanmerking
kwam voor een eventuele minister- of
staatssecretarispost bij de federale regering, was er eventjes beroering bij de toen
nog onderhandelende Michel/Peetersploeg. Homans liet evenwel weten dat de
afwijzing van Damien Thiéry helemaal
geen N-VA-beslissing was.

Eykenveld
De nieuwe verkaveling ter hoogte van
de Lindendreef en de Robbrechtstraat
kijgt de naam Eykenveld. Dat besliste
de gemeenteraad na ingewonnen advies
bij de Nederlandse
Culturele Raad van
Wemmel. De naam
verwijst naar de oorspronkelijke benaming van de locatie, die

een financiering van ettelijke honderden
miljoenen euro maar zou de belastingbetaler geen cent mogen kosten Komaan,
we zien nog niet goed welke privé investeerder zulke sommen veil heeft voor een
project, dat om rendabel te zijn op zowat
75 evenementen per
jaar voor 50.000 man
moet rekenen. Wie
moet opdraaien voor
de noodzakelijke mobiliteitsinfrastructuur om de site te ontsluiten, wordt wijselijk verzwegen.
De buurtbewoners van de aangrenzende wijk Treft in Strombeek (Grimbergen)
richtten vorig jaar reeds het actiecomité
Stadion parking C op om het verzet tegen
de stadionplannen te organiseren. Ondertussen werden 3000 handtekeningen
verzameld van mensen die de komst van
een nieuw stadion op parking C helemaal
niet zien zitten. Het actiecomité is voorts
van plan om het stadionproject aan te
vechten bij de Raad van State. Op onze
steun kunnen ze alvast wel rekenen.

Wemmel

verkaveling Eykenveld
minstens teruggaat tot de 14de eeuw. Niet
erg naar de zin van enkele Franstalige oppositieraadsleden, die een meer vertaalbare naam verkozen met het oog op een
tweetalig naambord. Vermits het een historische eigennaam betreft is een vertaling echter niet aan de orde. In de recente
Wemmelse toponymie wordt meestal Ekskensveld vermeld, waarbij eksken staat
voor het verkleinwoord van eik. De naam
Eycxkensvelt komt al voor in geschriften
uit 1380.

Parking C
Brussel wordt één van de dertien speelsteden voor het Europees kampioenschap
voetbal in 2020. Dat besliste de UEFA althans op 19 september. De Brusselse overheden gaan er alvast van uit dat die wedstrijden zullen gespeeld worden in een
splinternieuw stadion, dat moet verrijzen
op parking C.
Het bizarre is dat de uitgekozen locatie
op het grondgebied van de gemeenten
Grimbergen en Wemmel ligt en dus binnen de grenzen van het Vlaams Gewest.
De burgemeesters van beide gemeenten
uitten reeds herhaaldelijk hun ongenoegen over het ontbreken van enig overleg.
Het Wemmels gemeentebestuur vreest
bovendien de impact op de mobiliteit. De
Ring slibt reeds dagelijks dicht ter hoogte van parking C. Het gemeentebestuur
verwacht ook parkeer- en veiligheidsperikelen. Ook de waterbeheersing, een oud
zeer voor Wemmel, dat gereld met wateroverlast heeft af te rekenen, zal beïnvloed
worden door dit groot project op parking
C. Ook de Grimbergse gemeenteraad steigerde in wat voor de pers een nieuwe motie leek tegen de komst van een stadion
op parking C maar in de feiten een schrijven was aan de Vlaamse regering om het
gebrek aan inspraak en overleg aan te klagen.

318 miljoen
Het megalomaan stadionproject vereist

Zingend Land
Veertig jaar geleden schreef dichter Hektor Van den Eede een cantate naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de
Wemmelse fanfare Sint-Servaas. De cantate werd op muziek gezet door Jan Leopold. De tekst heeft echter ook zelfstandig en onafhankelijk van de muziek zijn
waarde. Hektor Van den Eede liet zich
inspireren door het gegeven van mens en
muziek in een landelijke gemeente, bedreigd en reeds aanzienlijk aangevreten
door de grootstad. We publiceren graag
het fragment “Lied voor de afwezigen”,
waarin de dichter zijn heimwee, zijn vrees
en zijn hoop uit rond het lot van deze
randgemeente.

Lied Van De Afwezige

Zal het mij leed of vreugde wezen
nu ik terugkeer in uw groen
of zal de sfeer er zijn geprezen
en ’t landelijk aren lezen
slechts nog herinnering aan toen.

Toen ik mij laafde aan uw bronnen
de nesten roofde in uw ooft,
toen ik mij wild en onbezonnen
U overgaf, maar toch gewonnen
het hart liet dat in U gelooft.
Zal het mij weelde zijn of schade
nu ik uw geur opnieuw ontmoet,
nu ik de breker en de spade
hanteren ga en worm en made
met reinigend gebaar begroet.
Zal de muziek er zijn de vrede
de mens buiten zijn dode jacht,
het avonduur en de gebeden,
de ziel van het rustiek verleden
de zon, de regen en de nacht.
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OCMW van Linkebeek

Zoneborden en Jos
Zone 30 rond de scholen
Rond de scholen moeten er sinds een
aantal jaren zone 30 borden staan. Van in
het begin was er een discrepantie tussen
de veilige zones die
werden uitgezet rond
de
Nederlandstalige en de Franstalige
scholen. Het Hoeveke, de Franstalige gemeenteschool, heeft borden tot in de de
Grunnelaan. Bij de Letterbijter staat er
enkel een bord bij de ingang van de Europalaan, een doodlopende straat, waar het
verkeer sowieso al traag is. Op het kruispunt met de Marcelisstraat staat niets.
Aan de uitgang van het Heilig Hartcollege in de Astridlaan staan ook geen zone
30 borden. Jan Pollaris (WOplus) kaart dit
probleem bij de aanvang van elk nieuw
schooljaar aan. De uitvluchten van de gemeente zijn vaag: er rijden bussen door
de Marcelisstraat, en de Astridlaan ligt
op Tervuren. De meerderheid kent blijkbaar de grenzen van haar eigen gemeente
niet. De Astridlaan ligt voor de helft op
Wezembeek-Oppem en er is daar overleg
met Tervuren nodig.

Ieder zijn zes
was om overleg aan te vragen, maar wel
van de kerkfabriek zelf. Bij gebrek aan
overleg keurt de gemeente het ingediende meerjarenplan en ook het budget 2015
niet goed. Zonder
goedgekeurd budget
kan de kerkfabriek
geen geld uitgeven in
2015 en zullen de geplante renovatiewerken moeten wachten.

Nieuw tijdperk

Veto tegen Jos Verstraeten

Minister-president Geert Bourgeois heeft
het besluit ter definitieve bescherming
van het Herman Teirlinckhuis en de volledige tuin te Beersel, buurgemeente van
Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. Twee percelen bouwgrond, lager dan het huis, maar in de tuin gelegen,
die het gemeentebestuur hoopte te kunnen verkopen, staan mee in het beschermingsbesluit. De gemeente denkt er nu
aan de Vlaamse regering voor de rechter
te dagen wegens het financieel verlies.

Wezembeek-Oppem

Mobiele borden zone 30
De gemeente plant nu de vaste zone 30
borden te vervangen door mobiele borden op zonne-energie. Dat zal in twee
fasen gebeuren en volgens hen in overleg
met de politie: ze beginnen dit jaar met
de borden rond de Franstalige scholen
en volgend jaar volgen de borden rond
de Nederlandstalige scholen. Wim Peeters (WOplus) stelde terecht de vraag of
het logisch was dat men de scholen die al
goed voorzien waren, nu opnieuw eerst
ging bedienen in plaats van te beginnen
met de plekken waar er nog altijd geen
borden staan. Pollaris wou weten hoeveel
het zou kosten om alle borden dit jaar te
vervangen. Daar kwam geen antwoord
op. Maar uiteindelijk kan dat geen probleem zijn: de gemeente heeft een spaarpot van 26 miljoen euro.

Kerkfabriek HH Jozef en Michaël
In tegenstelling tot de kerkfabriek
Sint-Pieter, die twee keer per jaar moet
overleggen met de gemeente, kreeg de
kerkfabriek HH Jozef en Michaël, Passionistenkerk, in het verleden nooit enige
commentaar. Daar komt nu verandering
in. In de commissie zei burgemeeser Frédéric Petit dat de gemeente een overleg
had aangevraagd met de kerkfabriek,
maar dat de kerkfabriek daar niet op ingegaan was. In de gemeenteraad klonk
het ineens anders: Nicole Geerseau (UF)
zei dat het haar zou verwonderen als de
gemeentediensten geen contact hadden
opgenomen met de kerkfabriek om een
overleg te organiseren. Maar Petit wist ineens dat het niet de taak van de gemeente

Eerwaarde pater Jos Verstraeten, lid van
de Belgisch-Nederlandse provincie der
Minderbroeders Conventuelen, is een
drietal jaren benoemd geweest als administrator in de Sint-Pieters-Bandenparochie van Wezembeek. Hij was ook al
pastoor te Vossem. Omwille van zijn consequente Vlaamsgezindheid en omwille
van Franstalige parochiale tegenwerking
kwam hij in Wezembeek-Oppem in botsing met de gemeentelijke overheid, die
invloedrijk genoeg was bij het bisdom
Mechelen-Brussel om zijn benoeming
ongedaan te maken. Tegen de zin in van
zowat alle Nederlandstalige parochianen.
De affiche ‘Jos blijft’ hing toen voor vele
ramen. Officiële administrator werden
achtereenvolgens voor korte tijd Herman
Boon en John Van Echelpoel. P. Gilbert
Mazijn kreeg daarna de beide parochies
van Sint-Pieters-Banden (Wezembeek)
en die van Sint-Michaël en Sint-Jozef
(Oppem) onder zijn herderlijke hoede. Sedertdien werd Jos federatiepastoor voor
Tervuren met de parochies Tervuren,
Moorsel, Vossem en Duisburg. Eind 2008
werd Jos maar te graag bisschoppelijk bedankt voor bewezen diensten in Tervuren. Hij bleef zich dan o.m. beschikbaar
houden voor gelegenheidsdiensten in
Wezembeek, in samenwerking met pastoor Mazijn. Toen die eind september
met pensioen ging, verwachtte Jos diens
opvolger te kunnen worden in onze beide
parochies. Hij woonde trouwens al een
jaar in een gedeelte van de vroegere pastorij van Wezembeek. Die hoop bleek ijdel
want een bisdom is alhier nog gevoeliger
voor blijvende bestraffing van principiele Vlaamse verantwoordelijkheid dan
voor een uitgeboete pedofiele misstap.
Toen Jos door zijn eigen orde verkozen
werd om deel uit te maken van het provinciaal bestuur, wees hij dit eerst af maar
na aandringen van medebroeders zegde
hij toch maar toe, alhoewel hij liever voor
een niet-gegunde Wezembeekse eindeloopbaan had gekozen. Als je evenwel 74
bent, is een combinatie van Wezembeekse en grensoverschrijdende inzet voor zijn
Minderbroeders, niet meer mogelijk.
Jos blijft wel in Wezembeek wonen en
blijft nog, in de mate van het mogelijke,
voorgaan in de wekelijkse vieringen en andere diensten die hem gevraagd worden.

Nog belangrijk vindt Courtois dat het
Belgische voetbal een nieuw tijdperk ingaat. “Het is 28 jaar geleden dat het Heizeldrama plaatsvond. Een nieuw stadion
voor België moet het drama helpen vergeten.” Waarom, Courtois, werd het na dat
drama, niet meteen afgebroken?

De benoeming van de Procureur des
Konings, Jean-Marc Meilleur, van zijn
adjunct, van de arbeidsauditeur en zijn
toekomstige adjunct werd omwille van
praktische administratieve en organisatorische redenen wel gehandhaafd.
Voor het overige werden alle andere bezwaren van de kaart geveegd.

Klassering Teirlinckhuis

Kikker

Herman Teirlinckhuis te Beersel

Laarzengestamp
Als een nijdig kijvend wijf heeft Laurette
Onkelinx, jarenlang minister met collega’s uit CD&V en Open VLD, in de kamerdebatten over het huidig regeerakkoord al
haar duivels ontbonden: ‘Het gestamp der
laarzen weergalmt in uw regering.‘ ‘Racisten’ en ‘fascisten’ van N-VA nemen nu de
regeringsbanken in nadat zijzelf en haar
partij, met cdH, Ecolo en zelfs het FDF
de MR uit de Waalse, de Franse Gemeenschapsregering en de Brusselse regering
had geweerd. Met haar scheldtirade tegen twee N-VA-ministers, Jan Jambon en
Theo Francken, viel zij de regering Michel op haar Vlaams-Nationale flank aan.
Wie die twee ministers heeft verplicht tot
die weinig spontane excuses weten we
niet. Maar dat premier Michel niet vies is
van wat druk uitoefenen, weten we van
oud-senator, Bart Laeremans. Toen die
als voorzitter van de commissie Bedrijfsleven voor een studievergadering met een
parlementaire delegatie naar Rome trok,
verbood Michel de ambassadeur senator
Bart Laeremans uit te nodigen voor het
afsluitend diner op de ambassade, tot
grote verontwaardiging van de hele delegatie. Zo geschiedde naar zijn woord.

Beroep grotendeels afgeketst
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Het Grondwettelijk Hof kreeg van diverse instanties vernietigingsberoepen
ingediend tegen de hervorming van het
gerechtelijk arrondissement Brussel
(Halle-Vilvoorde), zoals in de wet van 19
juli 2012 werd vastgelegd. Die beroepen
wilden de hele wet of minstens een hele
resem bepalingen vernietigd zien in het
geheel van de ontdubbeling van dit gerechtelijk arrondissement.
Alleen de bepaling die stelt dat de Procureur des Konings en de arbeidsauditeur
van Brussel een Franstalig diploma in de
rechten moeten hebben, werd vernietigd.
Daarbij aansluitend sneuvelde vanzelfsprekend ook de vereiste dat de bij die
functies horende adjuncten aldaar een
Nederlandstalig diploma moeten hebben.

Alain Courtois, Brussels schepen van
Sport, speelt graag de rol van de opgeblazen kikker. Hij verkondigt luidop:
‘Je kan niet de Europese hoofdstad zijn
zonder een voetbalstadion met een Europese dimensie.’ Waarom blaast de man
niet alleen zichzelf maar ook het Brussels
territorium op tot voorbij de gedeeltelijk
Grimbergs-Wemmelse Romeinse steenweg? Voor zover we weten zal Brussel in
2020 geen voetbalstadion hebben. het
nieuw geplande stadion op parking C
ligt bij ons weten op Grimbergs-Wemmels grondgebied. Het enige Europese
stadion, die naam waardig, is het Koning
Boudewijnstadion, en dat moest absoluut
afgebroken worden om plaats te maken
voor veel winstgevender projecten in het
kader van het Neoproject, ter vernieuwing van de Heizelvlakte. Huizen, kribbes en scholen, meegefinancierd voor
150 miljoen euro door het gewest komen
de stad veel beter uit: meer bevolking,
meer belastingen, meer verteer. Vlaanderen krijgt met een stadion de lasten
opgesolferd (verkeersinfarct, politieoptreden enz.), Brussel paradeert met een
stadion op andermans grondgebied. Met
dat nieuw stadion voor België, zo orakelt
Courtois, moet men het Heizeldrama van
28 jaar geleden vergeten.
Brussels burgemeester Yvan Mayeur wilde samen met Alain Courtois en Guy
Vanhengel in Genève het Europees
Kampioenschap ook naar ‘Brussel’ halen, inclusief hun inhaligheid van Grimbergs-Wemmels grondgebied.
Volgens Guy Vanhengel, Brussels minister van Financiën, maakt het Eurostadion
op parking C, met de Heizelpaleizen erbij
en met het shoppingcenter Neo, alles nog
veel aantrekkelijker.

Ramp
Op zijn beurt heeft de Brusselse atletiekwereld de afbraak van het Koning Boudewijnstadion, waar de jaarlijkse Memorial
van Damme plaats vindt, maar waar vele
duizenden atletiekbeoefenaars hun haast
dagelijkse sportstek vinden, de alarmbel
geluid. In de hoofdstad van Europa blijft
er dus geen stadion met een atletiekpiste. Met de belofte ‘morgen scheert men
gratis’ eisen stad en gewest eerst een stadionplek op vreemden bodem op, vertikt
men aldaar een atletiekpiste aan te leggen
en schudt men te Brussel na de geplande
afbraak van het Boudewijnstadion op de
Heizel de loze belofte uit de mouw voor
een atletiekstadion elders in Brussel.

Na te volgen
Van een nieuwe abonnee kregen we dit
bericht: ‘U stuurt De Zes naar volgend
adres … De heer … is reeds geruime tijd
overleden en ik heb zijn woning gekocht.
Ik neem vanaf nu dit abonnement over en
stort 13 euro als steunabonnement. Nog
veel succes met uw voortreffelijk blad.’

Steun
Wij ontvingen 100 euro van Marnixring
Oudenaarde.
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
kwam in de lijn van haar voortdurend
Vlaams engagement met 125 euro over de
Mechelse brug.

