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Damien Thiéry: stokebrand

Op 7 juli konden wij bij het persagentschap Belga lezen dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans hoopte dat er binnen de week bij de
Vlaamse meerderheid een akkoord zou zijn over een voorstel van decreet dat bepaalt dat een niet-benoemd waarnemend burgemeester niet opnieuw kandidaat kan zijn voor het burgemeesterschap. Mocht er over dat voorstel geen akkoord zijn bij de meerderheid, dan zou de minister een regeringscommissaris
naar Linkebeek sturen, aldus het antwoord van de minister aan Vlaams parlementslid Tom Van Grieken.
Thiéry is immers sedert de verkiezingen
van 2012 voor de tweede keer door de
overwegend franskiljonse gemeenteraad
als waarnemend burgemeester aangesteld, maar kon even zoveel keer naar zijn
benoeming als burgemeester fluiten zowel door de bevoegde Vlaamse minister

Vlaamse meerderheid – CD&V en Open
VLD willen liever geen conflict hierover over een nieuw of aangepast voorstel van
decreet inzake de benoeming van burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten,
besliste minister Homans op 15 juli dan
toch een regeringscommissaris naar Lin-

deraal kamerlid is voor de MR nadat hij
van het FDF naar die partij was overgelopen, wil nog liever dat er in Linkebeek één
schepen minder is door zijn halsstarrige
en koppige weigering de taalwetten en
decreten na te leven.
Als reactie op de beslissing van minister
Homans liet hij in de pers optekenen dat
de aanstelling van een regeringscommissaris een vorm van inquisitie lijkt en dat
de brave man of vrouw niet met open armen zal ontvangen worden in het schepencollege, de gemeentelijke administratie en bij bevolking.
MR staat te springen om Thiéry juridisch
bij te staan. In de Vlaamse regeringsmeerderheid willen CD&V en Open VLD zeker
geen kastanjes uit het vuur halen om de

nationale MR-regeringspartner niet tegen de vleug in te strijken.
In De Standaard van 30 juli lazen we onder de titel ‘Laat die regeringscommissaris
maar komen; ik wijk niet’ dat de niet-benoemde aangewezen burgemeester van
Linkebeek in een vraagesprek met Le Soir
heeft uitgebazuind dat de Linkebeekse
bevolking bereid is voor hem te mobiliseren en dat meneer dus niet zal wijken.
Vlaams minister Liesbeth Homans heeft
met die bedreiging ‘niet te zullen wijken’
een openlijk bewijs van aangewezen-burge(meeste)rlijke ongehoorzaamheid, en
daarmee een afdoend argument om zelf
een eigen burgemeester te kunnen aanstellen.

Rik Willems ging heen

Gemeentehuis van Linkebeek: binnenkort bezoek van een regeringscommissaris?
als door de tweetalige kamer van de Raad
van State. De niet-benoeming van Thiéry
dateert trouwens al van 2007 toen de benoeming van de burgemeesters in de zes
nog verliep zoals die van alle burgmeesters in Vlaanderen en een Vlaamse Kamer
van de Raad van State beroep tegen de beslissing van de Vlaamse minister mocht
beslechten.
Vermits er geen akkoord was bij de

Steun en dank
Sedert 1998 is de Vlaamse Vriendenkring Wommelgem onafgebroken steunverlener van ons blad De Zes. Met €250
kwamen ze ons opnieuw ruggensteun
verlenen.
Ook het gemeentebestuur van Melle bedacht ons het vijfde jaar op rij met een gemeentelijke subsidie van €125
Wij konden de vier kleurrijke nummers

kebeek te sturen om op de gemeenteraad
poolshoogte te nemen over het verder en
geldig verloop van de voordrachtsakte
van een nieuwe kandidaat-burgemeester.
We durven er een bak Duvel op verwedden dat er van de Franstalige meerderheid niemand buiten Thiéry zal wagen
zich kandidaat te stellen om als aangewezen burgemeester voorgedragen te
worden voor een benoeming bij minister
Homans. Damien Thiéry, die toch ook fe-

van onze vorige jaargang op 184.000
exemplaren verspreiden dankzij de vele
duizenden (steun)abonnementen. Blijft
of wordt u ook één van hen? Vanaf €5, en
zelfs vanaf €3 voor wie het minder breed
heeft, is u abonnee, vanaf €13 is u steunabonnee. Op rekening BE82 4366 2473 9168
van het Komitee der Randgemeenten.
Waarvoor onze oprechte dank. Voor stortingen vanuit het buitenland is wellicht
ons BIC-nummer nodig: KREDBEBB

Met de dood van Rik Willems uit Sint-Genesius-Rode verloor ons Komitee niet alleen in minder dan een half jaar een derde
medewerker van onze sympathieke verzendingsploeg van De Zes. Rik Willems
was er al jaren de sterkhouder van. Toen
we nog niet over een camionette van de
sympathieke familie Snoeck uit Meise
konden beschikken, hielp hij met zijn
kleine personenwagen bij het vervoer van
vele bananendozen, waarmee we in die
jaren De Zes nog mochten aanleveren,
daarna werden het postzakken. Nu zijn
het uniforme blauwe postbakken geworden. Hij bood zich ook vrijwillig aan toen
wij voor ons bestuur een contactman
zochten om het communautair reilen en
zeilen in Rode, dat vaak in franskiljonse
wateren terecht kwam, bij de redactie aan
te kaarten. Met krantenknipsels, voorzien
van eigen notities en opmerkingen, kwam
hij driemaandelijks bij de hoofdredacteur
aan huis om de teksten voor de volgende
De Zes te kunnen kaderen. Zonder dat
het hem gevraagd werd nam hij bij iedere verzending van De Zes een kleine 300
exemplaren op adres mee naar Rode om
ze daar persoonlijk in de bus te steken.
Nadien kwam hij de adreswijzigingen
doorgeven en nieuwe adressen of namen
van nieuwkomers doorspelen.
Rik voelde zich thuis in de eerder dynamische vleugel van de Vlaamse beweging,
waar hij zich als bescheiden en dienstbaar
man, steeds opnieuw inzette met een helpende hand, met het stille werk achter de
schermen.

Rik leefde mee met de natuur. De vruchten van de oogst deelde hij met gulle
hand uit. Zijn familie, zijn vroeger Strombeek-Bever, zijn groen en Vlaams Sint-Genesius-Rode, zijn Vlaamse beweging, zijn
medemens, daarvoor en voor hen heeft
Rik zich zonder berekening ingezet: een
bescheiden man, een groot idealist.

Rik Willems
‘Ic dien’ is een leuze voor zijn levenslang
engagement. Rik had hiervoor geen leuze
nodig. Met het afstaan van zijn lichaam
aan de Katholieke Universiteit van Leuven was zij hem wel ook na de dood op
het lijf geschreven.
Wij bieden zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen onze blijken van medeleven en van dankbaarheid aan.
Op 15 juli hebben wij met velen afscheid
genomen van Rik in de Sint-Genesiuskerk
te Rode onder de ingetogen muzikale begeleiding van het gelijknamig kerkkoor.

Drie dames en het verenigingsleven
Lieve Ronse overleden
Voor de tweede keer op rij moeten wij
ook in dit nummer van De Zes het overlijden betreuren van
één van onze ijverige
medewerksters bij de
verzending van De
Zes: Lieve Ronse, echtgenote Flachet.
Manu Flachet en Lieve Ronse kwamen,
zo lazen we in ‘Sjoenke’, het tijdschrift
van het gemeenschapscentrum De Moelie en vzw de Rand, 62 jaar geleden in het
toen en nu nog groene Elsgatveld wonen. Toen was deze gemeente nog niet
officieel gezegend met faciliteiten. Naast

ren aan ook eens te lekkerbekken bij haar
zelfge- en zelfbeproefde recepten.
Zij was een dame met klasse, een dame
die wist wat ze wou.
Zij was een minzame,
intellectuele en belangstellende vrouw,
voor wie engagement en dienstbaarheid
tussen en naast de gewone vrouw of man
in de straat een natuurlijke vanzelfsprekendheid was. Met haar beslissing haar
lichaam aan de wetenschap af te staan gaf
ze die dienstbaarheid ook over de dood
heen vorm.
Welke Linkebeekse man of vrouw wil
haar vervangen in de opnieuw opengevallen rij van medewerkers bij de verzending
van De Zes?

Linkebeek

Meedoen met verenigingsleven
In ‘Sjoenke’ lazen we ook het getuigenis
van een Vlaamse ingeweken vrouw, Nicole De Roover, die, aan de zijde van haar
erg actieve man, in Linkebeek de enorme
veranderingen heeft meebeleefd. Vriendschapsbanden alhier aanknopen doe je
best via het verenigingsleven en daarmee
geraak je echt ingeburgerd. Maar met het
wegvallen en verdwijnen van de Nederlandstaligen en van de handelaars is er
van het echte dorp Linkebeek niet veel
overgebleven. In de auto , waarmee zowat
iedereen zich in het heuvelachtige Linkebeek noodgedwongen verplaatst, rijdt
men elkaar letterlijk en figuurlijk voorbij.

Lieve Ronse
de zorg voor hun zes kinderen zette Lieve zich ook voor het verenigingsleven
in. Zij was voorzitter van KAV, richtte de
Roosenboom op, de raadpleging voor zuigelingen, later omgevormd tot Kind en
Gezin. Tien jaar lang was ze gemeenteraadslid voor de Nederlandstalige lijst. Ze
was ook lid van de OCMW-raad. Ze gaf
kantkloslessen in De Moelie en onder de
schuilnaam ‘moeder Wanjke’ zette ze via
de gemeenschapskrant de Linkbekena-

Mooie herinneringen
In een ander artikel getuigt Mariette
Claes, die alhier het Davidsfonds heropstartte en er voorzitter van werd, dat zij
enkel mooie herinneringen heeft aan het
Linkebeek van toen, waar zij van 1959
tot 1973 woonde en zich samen met haar
echtgenoot verdienstelijk maakte voor
het sociale leven in de gemeente. Wat
hebben de faciliteiten en de daaraan gekoppelde toenemende inwijking van anderstaligen voor Linkebeek bijgebracht?

Spandoek en schepen
Spandoek
‘Op de zijgevel van het gemeentehuis’ zo
lezen we in Uitgekamd, het tijdschrift van
het gemeenschapscentrum de Kam en
vzw de Rand, ‘hangt
een spandoek van
AWACCS, de vereniging tegen het vliegtuiglawaai.’ Je kan er een vliegtuig op
afgebeeld zien, bovenaan omkaderd met
genoeg!!!, onderaan met ça suffit!!!
Raadslid Wim Peeters vroeg wat andere
verenigingen moesten doen om hun spandoek daar te laten ophangen. Schepen Nicole Geerseau antwoordde dat dit toegestaan was omdat het in het belang van alle
inwoners was. Raadslid Wilfried Servranckx zei dat het vliegtuiglawaai hem niet
stoorde en dat het spandoek in zijn naam

punt op de agenda te zetten, met het verzoek ‘om in afwachting van een reglement
het spandoek van AWACCS te verwijderen en de neutraliteit van de gemeente te
bewaren. Na discussie
en tussenkomst van
de secretaris werd de
ontvankelijkheid van zijn vraag door de
Union Francophone weggestemd en het
punt naar de volgende gemeenteraad verwezen.
Als wij een spandoek zouden mogen ophangen, dan zouden we het afgebeeld
vliegtuig vervangen door de woorden:
Stop faciliteiten!!!

Wezembeek-Oppem

spandoek aan het gemeentehuis
niet moest opgehangen worden. Zeker
niet omdat er over het vliegtuiglawaai een
rechtsprocedure loopt en dat de gemeente
dus meer discretie aan de dag zou moeten
leggen. Wim Peeters vroeg een bijkomend

Schepen verliest handtekenrecht
Op de laatste gemeenteraad voor de vakantie werden er enkele gevoelige punten
gestemd. Het opstarten van de procedure
voor een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Schepen Fabienne Mineur, verantwoordelijk voor Milieu, onthield zich
tijdens de gemeenteraad. Dit is opmerkelijk, want daarmee doorbrak ze de consensus, die er in het schepencollege moet zijn.
De volgende dag werd het gemeentepersoneel met een intern schrijven op de
hoogte gesteld dat het schepencollege
beslist heeft om het handtekenrecht van
schepen Mineur in te trekken. De reden
is niet duidelijk. Is dit het gevolg van haar
onthouding? Of omdat ze interne documenten van het dossier naar de actievoerders heeft doorgespeeld?

Put en wandeling
De put van Woluwe, 1ste hoofdstuk!
“Ze” werden hier al meer dan eens aangekondigd. Met de
nodige toeters en bellen, met vooral straffe
waarschuwingen voor de te verwachten
verkeershinder, de nieuwe “put van Woluwe” zou ons allemaal veel zweet en nog
meer tranen kosten. Het ziet er naar uit
dat het dit keer de definitieve aankondiging is. We schrijven dit bericht midden
juli, je weet dus nooit.
In de omgeving van die stilaan beruchte
“put van Woluwe” staan inderdaad sinds
kort grote borden met de formele belofte
dat de werken die al voor het najaar 2014
beloofd werden, dinsdag 4 augustus van
dit jaar beginnen. Het ziet er indrukwekkend officieel uit, het zal dit keer dus wel
juist zijn. Voor wie het nog niet wist : de
“put van Woluwe” is het altijd meer dan
drukke kruispunt van de Leuvense Steenweg (verbinding Brussel – Leuven) en de
Woluwelaan (verbinding regio Zaventem
naar de Tervurenlaan, Brussel). Dit voor
het ‘Vlaamse’ grondgebied. Op diezelfde
Woluwelaan maar dan wel op Brussels
grondgebied, zal “koning auto”met nog
stevige hindernissen moeten afrekenen
en dat ter hoogte van het Woluwe Shoppingcenter. Maar dat is dus op het grondgebied van het Hoofdstedelijk Gewest. De
werken in de put van Woluwe zullen meer
dan “enkele” weken en maanden duren!

ken mocht beschouwen”. Tot vandaag
vond het bedrijf het niet nodig zelfs maar
een bericht van ontvangst te sturen!
Het gebeurt de betrokkene niet dikwijls
meer, maar dit keer
was hij meer dan in
zijn wiek geschoten. Het antwoord kwam
uit Bruxelles waar men die Vlaamse faciliteitengemeente blijkbaar maar meteen inlijfde. Het is niet de eerste keer
dat Franstaligen in de Nederlandstalige
Vlaamse gemeente Kraainem als alvast
20ste Brusselse gemeente beschouwen,
maar dan wel een uitsluitend Franstalige “commune à facilités.” Zo gebeurt het
dat Kraainemse straatnamen in sommige
GPS programma’s alleen in het Frans te
vinden zijn. Zelfs niet tweetalig.
Vanuit het bedrijf zelf kwam intussen
geen teken van leven meer!

Kraainem

Bonjour

“Groene Kraainem Wandeling”
Je kan voortaan doorheen Kraainem een
goed uitgetekende wandeling volgen.
9 kilometer voor de stevige stappers, 5
voor wie het wat rustiger aan wil doen.

Nieuw wandelpad in Kraainem

Begin van een mailbericht dat een Vlaamse inwoner van Kraainem kreeg van een
belangrijke firma, bekend voor deuren en
ramen. Op de Nederlandstalige website
van het bedrijf werd de nodige informatie gegeven voor wie contact zocht met
het bedrijf. Uiteraard gebeurt dat in het
Nederlands. Nog diezelfde dag kreeg de
Vlaamse Kraainemnaar al een antwoord
op zijn vraag voor inderdaad contact.
Heel vriendelijk, maar dat antwoord kon
enkel en alleen in het Frans! Op een toontje alsof dit vanzelfsprekend was. Binnen
het half uur kreeg de afzender van onze
Vlaamse Kraainemnaar een duidelijk antwoord toegestuurd met de mededeling
dat men “hiermee het contact als verbro-

De wandeling brengt je langs alles wat er
in deze gemeente te zien is en dat is toch
heel wat, vooral in het groen! Daarom
ook het etiket ‘Groene Kraainem Wandeling.’ Aftrap aan het de Burburepark. De
wandeling is bewegwijzerd met paaltjes.
Daarin zijn kleine gaatjes aangebracht.
Die moeten “solitaire” bijen aantrekken.
Zo staat het te lezen op het verzorgde
aankondigingbord dat op het Vredeplein
staat vlakbij het Kraainemse gemeentehuis. Die eenzame diertjes kunnen in
die gaatjes hun eitjes kwijt. De organisatie van de Groene Wandeling is geen
initiatief van het Kraainemse Fransdolle
gemeentebestuur maar van de Vlaamse
Landmaatschappij. Applaus.

Blaam en pluim
Erfgoed?
Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed M&L verzendt zijn tijdschrift naar
abonnees in Sint-Genesius-Rode wel op
een Vlaamse straatnaam aldaar maar
toch op postnummer
1640 RHODE-SAINT-GENESE. Is het
misschien overgeschakeld op een pc-systeem dat 1640 automatisch in Franstalig
gebied aanschrijft? Een Vlaamse naam
voor een Vlaamse gemeente blijve onroerend Nederlandstalig. Een boze reactie
van een Vlaamsgezind De Zeslezer bleef
onbeantwoord.

deze consequente gasten. Alleen jammer
dat dit festival net voorbij is als wij De
Zes versturen. Een laat eresaluut voor ‘de
zes’ medewerkers die
we op de foto zagen
glunderen.

Sint-Genesius-Rode

Subsidie geweigerd
Eerst incasseerden zij een subsidievermindering van de Vlaamse overheid,
daarna gingen ze aankloppen bij de gemeentelijke overheid. Die stelde als voorwaarde voor een subsidie dat de promotie
voor het tot op heden gratis festival Volkin ‘Ro tweetalig zou gevoerd worden.
De organisatoren bedankten de overheid
en weigerden tweetalige promotie. ‘Chapeau’ of toch maar liever een pluim voor

Weetjes en wandelen
Wemmelse weetjes

Gordelfestival

De Vlaamse overheid stelt sedert enkele
jaren de ‘Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor’ ter beschikking. Dit publiek
raadpleegbaar rapport
wil een hulp zijn voor
de gemeentebesturen om een succesvol
lokaal integratiebeleid te voeren, dat aangepast is aan de specifieke knelpunten en
prioriteiten die er in de gemeenten zijn.
We lichten enkele weetjes uit het in 2015
gepubliceerd rapport voor Wemmel.
In 2014 bedroeg het aantal vreemdelingen
12,3% van de bevolking. In de rand rond
Brussel is het gemiddelde 15,2% en in het
Vlaams gewest 7,5%. De top 5 landen in het
Wemmels vreemdelingenlegioen zijn respectievelijk Frankrijk, Italië, Roemenië,
Polen en Spanje. Het valt op dat Nederland geen deel uitmaakt van het koppeloton, waar voor het gehele Vlaams gewest
Nederlanders het best vertegenwoordigd
zijn in de bevolkingsstatistieken.
Indien “van buitenlandse afkomst” gebruikt wordt als criterium (d.w.z. dat de
hoofdnationaliteit van een persoon of
van een van beide ouders niet-Belgisch is),
dan stijgt het % vreemdelingen van 12,3%
naar 36,6%. Voor het hele Vlaamse gewest
bedraagt dit cijfer dan 18,4% terwijl de gemeenten in de rand op 33,8% uitkomen.
Het hoofdaandeel van de nieuwkomers
(mensen die voor het eerst voet zetten in
het Vlaams gewest) in Wemmel kunnen
gecatalogiseerd worden als gezinsherenigers. Zij maken 39% uit van de nieuwkomers in Wemmel.
Het werkloosheidcijfer ligt bij de Belgen
op 3,7%. Bij de vreemdelingen binnen de
EU stijgt het cijfer naar 5,4% en bij de
niet-EU vreemdelingen naar 11,7%.
Cijfers in verband met het onderwijs geven aan dat zowat 54% van de leerlingen
in het kleuter- en lager onderwijs het Nederlands als thuistaal heeft.
De participatie van de vreemdelingen
aan de verkiezingen is niet bijster groot.
Zowat 11,3% van de personen met een
vreemde nationaliteit schreef zich in bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Wemmel wordt opnieuw prominent betrokken bij het Gordelfestival. Het begint
al met de jaarmarkt
op 17 augustus, waar
het Jaarmarktfestival
met vijf muziekbands
wordt opgenomen in de Gordelfestivalkalender. Dit jaar wordt het Chiroplein
zelfs overdekt met een reuzentent zodat
eventueel regenweer geen stokken in de
wielen kan steken.
Op zondag 6 september kan men vanuit
de Zandloper aanzetten voor een 6 of 9
km lange wandeling. De lange wandeling
doet de PIVO-site (de vroegere kazerne)in
Relegem (deelgemeente Zellik-Asse) aan.
Daar huist nu het vormingscentrum van
de provincie Vlaams-Brabant. De wandelaars zullen er op een actieve manier kunnen kennis maken met de verschillende
hulpdiensten zoals brandweer, politie en
eerste hulp/ambulance .

Wemmel

Woninginbraken dalen
De significante daling van de woninginbraken die opgetekend werd in de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk
en Wemmel) in 2014, zet zich, althans in
het eerste kwartaal, voort in 2015. Vergeleken met de cijfers voor het eerste kwartaal van 2014 nam het aantal inbraken en
inbraakpogingen af van 267 naar 109. De
gerichte maatregelen die genomen werden door de politie na het, qua woninginbraken, topjaar 2013 , werpen duidelijk
vruchten af.

Stadion
De inplanting van het nieuwe nationale
voetbalstadium op de parking C site lijkt
de Wemmelse politiek minder en minder te beroeren. Er worden althans geen
publieke verklaringen meer afgelegd.
Nochtans reikte een grondige haalbaarheidsstudie van het architectenbureau
Goedefroo+Goedefroo in mei nieuwe
munitie aan voor de renovatie van het
bestaande Boudewijnstadion. Deze renovatie zou niet alleen perfect mogelijk zijn
maar bovendien ook nog drie keer goedkoper uitvallen dan het parking C-project.
In het blad van N-VA-Wemmel lezen we
ondertussen dat de lokale afdeling geen
principieel probleem heeft met een kwalitatieve invulling van parking C mits de
negatieve effecten op milieu en mobiliteit
vermeden worden.

Jubileum Jeugdraad
De Wemmelse Jeugdraad bestaat 20 jaar.
Na jaren stiefmoederlijk behandeld te zijn
geweest door de voormalige gemeentebe-

sturen - jongeren stemden immers niet of
verkeerd - zorgde de Vlaamse regering voor
een doorbraak dank zij een decretale aanvulling. In gemeenten waar geen gemeentelijk jeugdbeleidsplan opgesteld werd, in
casu de faciliteitengemeenten, mochten
de plaatselijke jeugdverenigingen zelf hieromtrent het initiatief nemen en kregen ze
uitzicht op subsidies van de Vlaamse overheid. Scouts en Chiro staken de koppen
bij mekaar en stelden een jeugdwerkbeleidsplan op en richtten de jeugdraad op.
In de schoot hiervan werd een jaarlijkse
jeugdactiedag ingericht, een jeugdhuis opgericht en vakantieopvang georganiseerd.
Na verloop van tijd zorgde de vzw de Rand
voor wat professionele ondersteuning
voor de administratieve rompslomp. Sinds
2010 krijgt het jeugdhuis zelfs onderdak
in een gebouw van de gemeente, een hele
evolutie. Het lijdt geen twijfel dat de positieve bemoeienissen van de Vlaamse overheid twintig jaar geleden voor een serieus
duwtje in de rug hebben gezorgd voor de
Nederlandstalige jeugdverenigingen. Die
plukken daar nu de vruchten van. Scouts
en Chiro beleven een hoogconjunctuur
met een groeiend ledenaantal.

Keikop(s)?
Sebastien de Villenfagne, zaakvoerder van
Keyops, een maatschappij die zich bezighoudt met het beheer van immobiliën,
gevestigd te Laken, deelgemeente van
Brussel, is blijkbaar van nobele afkomst
maar niet erg snugger. Zijn firma verstuurt ééntalig Franse folders en brieven
naar Nederlandstalige verzekeringmakelaars in Wemmel, onder meer Herman
Verheyen. Wellicht weet Sébastien nog
niet dat Wemmel in Vlaanderen ligt en
dat de aldaar toegekende faciliteiten de
bedoeling hebben de anderstaligen toe
te laten zich na een tijd aan te passen aan
het Nederlandstalig karakter van onze
Vlaamse gemeente. Als ook de Vlaamse
klant ‘koning’ is, dan mogen mensen die
‘Noblesse oblige’ in het vaandel voeren,
respect betonen voor die koning en moeten ze maar leren hem in zijn taal en die
van het Vlaams gewest aan te schrijven.

Geuze en revue

Uit ‘Kaaskrabber’, uitgave van het gemeenschapscentrum De Muse en vzw de
Rand plukken we wat communautair getinte info.

Vooruitgang?

revue waren uitzonderlijk: alle verenigingen van deze kleine gemeente aangesloten bij de Cultuurraad laten samenwerken om van dit weekeinde een succes te
maken. Alle verenigingen deden mee en
zetten zich in op hun
domein en met hun
mogelijkheden en sterke punten. Zodat
alle vormen van het gemeenschapsleven
aan bod konden komen. Heel wat inwoners van de gemeente, maar ook uitgeweken Drogenbossenaren zetten hun
schouders onder dit project. Na drie jaar
samenwerken was het resultaat meer dan
verhoopt.
De samenwerking, het mekaar leren kennen en appreciëren in zijn werking, de
vriendschappen die zijn ontstaan, zijn
van goudwaarde in deze kleinste van de
zes. Wij durven gerust beweren dat dit
een voorbeeld mag en moet zijn voor alle
gemeenten in Vlaanderen. Gelukkig werd
een DVD van dit spektakel gemaakt, zodat men ook later nog zal kunnen zien
tot wat geloof in eigen kunnen en inzet
in staat is.
Met de schaarse middelen, en ook met de
medewerking van het gemeentebestuur
heeft men bewezen dat het Vlaamse leven
nog niet dood is, en ook nooit zal stoppen
zolang mensen blijven geloven in samenwerking, vriendschap, respect en inzet
voor elkaar.

Drogenbos

Het eerste Chirokoppel van Drogenbos,
Rembrand van Lil en Gaby Dekoninck
haalde in het meinummer 70 jaar oude
herinneringen op aan ‘een toenmalig gezellig dorp, tussen gemoedelijke mensen.
Op zomeravonden zaten de buren op de
stoep te praten, met een glas geuze of
kriek in de hand.’ Maar ook ‘Drogenbos
kon echter niet aan de vooruitgang ontsnappen en met de tram kwamen ook de
verfransing en de anonimiteit in een versneld tempo het dorp binnen.’

Calmeyn countert UF
Op de agenda van de gemeenteraad
stond de aankoop van een nieuwe server
voor de gemeente en het OCMW. Burgemeester Calmeyn van de tweetalige
lijst Drogenbos Plus-LB vroeg dat punt
een maand te verdagen omdat hij precies
wou weten wat de gemeente en OCMW
nodig hadden. Een prijsvergelijking zou
de gemeente minder afhankelijk maken
van één leverancier. De bevoegde schepen Nahyd Meskini van het franskiljonse
UF was met dit uitstel niet in haar sas. In
het budget stond een bedrag van 45.000
euro ingeschreven voor de aankoop en de
agenda van de gemeenteraad was in het
schepencollege goedgekeurd. De Drogenbos Plus-LB-meerderheid stemde evenwel voor de verdaging en UF stemde tegen en moest in Calmeyn haar meerdere
erkennen.

Drogenbos geeft het voorbeeld.
Het hoeft niet altijd negatief te zijn als
onze gemeenten in de belangstelling komen.

Homans over Linkebeek.
Minister Homans was de gastspreker op
de viering van de Vlaamse Feestdag van
de N-VA in het naburige Beersel. Zij zette
even de puntjes op de i over buurgemeente Linkebeek, waar de Franstalige meerderheid de wet aan haar laars blijft lappen.
Zij is deze carrousel beu en stuurt om te
beginnen een regeringscommissaris naar
de gemeente. Want na de uitspraak van

Revue ‘Droogenbosch naar Drogenbos’
De reeds aangekondigde revue van
‘Droogenbosch naar Drogenbos’ werd
een ongelooflijk succes. Vijftien hoogtepunten uit honderdvijfendertig jaar gemeenschapsleven in Drogenbos werden
ten tonele gebracht met toneel, zang, muziek en dans.
Niet alleen de kwaliteit van het gebrachte spektakel, maar ook het opzet van deze

de Raad van State is het nu meer dan duidelijk dat dit zo niet verder kan.
En indien dit niet zal volstaan om de rebellen tot rede te brengen zal zij verdere
stappen ondernemen om de balorige nu
al driemaal aangewezen en ook al tweemaal afgewezen burgemeester en zijn
acolieten op hun plaats te zetten en de
wet te doen zegevieren. Eindelijk.
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Ieder zijn Zes

In dit nummer van De Zes, gedrukt op
28.000 exemplaren, hebben tientallen
vrijwillige medewerkers van onze verzendingsdienst een invorderingsborderel
gestoken, waarbij wij u vriendelijk vragen
uw abonnementsgeld voor onze zevenentwintigste jaargang te vernieuwen. Tot
onze spijt konden we onderaan de naam
van ons zopas overleden bestuurslid Rik
Willems niet meer door een kruisje laten
voorafgaan omdat de bijlage al gedrukt
was vóór zijn overlijden. Met onze verontschuldiging hiervoor.

Gordelfestival
Op 6 september kan je voor een fietsgordel van 140 kilometer vertrekken vanuit
het provinciedomein in Huizingen of
vanuit het Blosodomein in Hofstade. Er

zijn kortere fietsroutes en diverse familiale activiteiten in of vanuit de Bosuil in
Jezus-Eik, de Lijsterbes in Kraainem, de
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode,
de Zandloper in Wemmel en de Kam in
Wezembeek-Oppem. Dit festival is na de
naamsverandering nu aan zijn derde editie toe. De inrichters plaatsen het groene,
het gastvrije en Vlaamse karakter van de
streek in de kijker en laten iedereen op
een sportieve manier kennismaken met
de Groene Gordel rond de hoofdstad.
Londerzeel is wat ze met een geleerd
woord focusgemeente noemen.
Alle info hierover op www.gordelfestival.be

Vrijwilligers gezocht
Wil u om de drie maand (augustus, november, februari en mei op de derde
dinsdag van de maand in de Moelie te
Linkebeek een handje toesteken bij de
verzending van ons tijdschrift De Zes bij
het kleven van de adresstrookjes, dan mag
u dat laten weten aan ondervoorzitter
Willy Sterckx, Schavei 23 A te 1630 Linkebeek. Zijn e-post is willy.sterckx@skynet.
be
Ook voor het bestuur van het Komitee der
Randgemeenten, dat zowat driemaandelijks vergadert, zoeken we versterking.
Vrijwilligers met een sterke band met één
of meerdere van onze zes gemeenten, die
wat te bieden hebben aan schrijf- of andere talenten en die partijpolitiek ongebonden samen met ons het behoud en de
versterking van het Vlaams karakter van

onze zes gemeenten nastreven, mogen
hierover in contact treden met onze voorzitter André Lerminiaux. Hij is bereikbaar
via e-post: alerminiaux@hotmail.com

(Ver)voortvarend
De Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft krasse en expansieve plannen
met de Brusselse Metropolitane Gemeenschap. Hij wil die blijkens uitgelekte plannen laten uitgroeien tot een volwaardige
politieke instelling (zeg maar nieuw parlement met regering) met rechtspersoonlijkheid en echte beslissingsbevoegdheid
bij de volgende staatshervorming. Hij wil
een dubbele structuur: een extra regering
met ministers en een soort parlement
met vijf vertegenwoordigers uit de drie
gewesten, de federale overheid en de 111
gemeenten van Vlaams- en Waals-Brabant.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois bevestigde in het Vlaams parlement
dat hij begin juli zal samenzitten met
Vervoort en dat dit thema zal besproken
worden. En wij dachten dat die BMR een
‘lege doos’ was. Waarom zouden Vervoort
en Bourgeois gaan samenzitten om over
een lege doos te praten?
Toen fractieleider Jan Laeremans in de
provincieraad van Vlaams-Brabant de
vraag stelde of de deputatie die nota had
ontvangen, antwoordde gouverneur Lode
De Witte dat ze die niet gekregen hadden,
dat ze die niet zouden opvragen , dat ze
het standpunt van Brussel toch al kenden
en dat de Vlaamse regering op haar standpunt zou blijven staan.

Stadion?
Alhoewel er behoorlijk wat nieuwe ontwikkelingen zijn rond de mogelijke inplanting van een nationaal en mogelijk
Anderlechtstadion op parking C van de
gemeenten Grimbergen en Wemmel, hebben wij er voor één keer geen hele eerste
bladzijde van ons blad aan gewijd. Zoals
de Duitsers weleens durven zeggen: ‘des
guten zuviel – van het goede teveel ’, redeneren wij dat ‘des slechten zuviel’ ook wel
wat zwaar op de maag zal liggen. Bovendien is het nu eerst vooral wachten op het
milieueffectenrapport (MER) en de daarop volgende bouwaanvraag (verwacht op
het einde van het jaar). Het MER en het
MOBER (mobiliteiteffectenrapport), die
op initiatief van de aanvrager (Ghelamco)
het eerst dienen aangevraagd bij de gemeenten Grimbergen en Wemmel, zitten
er wellicht aan te komen voor zover het
er bij de verspreiding van ons blad omstreeks 20 augustus al niet is. Wij hebben
immers geen glazen bol om omstreeks de
nationale (?) feestdag te weten wanneer
Ghelamco het Grimbergs gemeentebestuur hierover zal aanschrijven. Omwille
van de complexiteit van het bovendien op
twee gemeenten (Grimbergen en Wem-
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mel) slaande dossier vrezen we dat niet de
gemeente Grimbergen het dossier zal mogen behandelen. Burgemeester Marleen
Mertens van Grimbergen beweert evenwel dat Ghelamco voor de opmaak van de
eerste beide dossiers (MER en MOBER)
bij haar zal moeten komen aankloppen.
Omdat parking C bovendien behoort bij
het VSGB (Vlaams Strategisch Gebied
rond Brussel), kan de gewestelijke overheid het dossier naar zich toehalen. Is het
gewest dus van mening dat die dossiers
van gemeenteoverschrijdend belang zijn,
dan vrezen we dat minister Joke ermee
gauw zal gaan vliegen. Die kan de studie
dan aan een ‘bevriend’ studiebureau overmaken zoals bij Uplace gebeurd is.

Koning Boudewijnstadion? Of
parking C?
Wij hebben aan dit item ook in onze rubriek van de gemeente Wemmel beschouwingen gewijd die betrekking hebben op
de eerder aarzelende of zwijgzame houding van het gemeentebestuur tegen een
mogelijke inplanting op parking C. En op
de vaststelling dat de lokale N-VA-afdeling geen principieel probleem heeft met
een kwaliteitsvolle invulling van parking
C mits het vermijden van negatieve effecten op milieu en mobiliteit.
Sedert onze vorige De Zes in mei zijn in
dit dossier evenwel een aantal meldenswaardige feiten gebeurd.

Drie keer goedkoper

Buurtbewoners:
eerlijkheid?

intellectuele

De buurtcomités Verregat, Panorama en
parking C vzw stellen zich vragen bij de
twintig jaar durende 4 miljoentussenkomst van de stad Brussel in de uitbating
van het stadion, alle vroegere nul-kost beweringen van Courtois en Vanhengel ten
spijt. Dit roept bij hen grote vraagtekens
op over de intellectuele eerlijkheid van de
initiatiefnemers.

Gnagnagna
Als een journalist van Brusselnieuws aan
diezelfde Courtois de vraag stelt hoe men
het ziet met mogelijke procedures voor de
Raad van State, dan reageert de man knarsetandend met een klanknabootsende reactie van alle protestanten: ‘Gnagnagna.’
Van courtoisie ofte hoffelijkheid gesproken.

Citaat
Een tekst over parking C uit een document van de Vlaamse regering van 16 december 2011
Uit het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Afbakening van het Vlaams
Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden. Bijlage II
Stedenbouwkundige Voorschriften Artikel C1.1.2: … ‘De totale vloeroppervlakte
van de verschillende kantooractiviteiten
SAMEN is beperkt tot 20.000 m² en de
totale vloeroppervlakte van de verschillende recreatieactiviteiten SAMEN is beperkt tot 50.000 m².’ ‘SAMEN’ is door de
redactie wel in vette hoofdletters gedrukt
om alle misverstanden bij Courtois en
consoorten te voorkomen.

Het verouderd en niet meer aan de UEFA-normen voldoende Koning Boudewijnstadion moet volgens Alain Courtois,
Brussels schepen van Sport, in 2020 compleet afgebroken worden om o.m. plaats
Jo Haazen
te bieden voor het financieel interessanOp 11 juli reikte de Marnixring te Metere Neo-project met woningen, kantochelen de achtste tweejaarlijkse Gaston
ren en winkels. Weg dus met het prestiFeremansprijs uit aan oud-stadsbeiaargieuze atletiektornooi, de Memorial Ivo
dier Jo Haazen. Wij waren er uitgenodigd
Van Damme.
omdat de redactie
Het architectenvan ons tijdschrift
bureau Goedefroo
De Zes twaalf jaar
+ Goedefroo uit
geleden met de
Wielsbeke heeft
tweede Gaston Feevenwel een haalremansprijs
was
baarheidsstudie
gelauwerd.
Wij
opgemaakt over
hebben niet aleen grondige en
leen een echte 11
ecologisch verantjuliviering bijgewoorde restauratie
woond, maar ook
van dat stadion,
geluisterd naar de
waaruit op zijn
lofrede van voorminst kan opgemalig Vlaams mimaakt worden dat Renovatie Boudewijnstadion: 3x goedkoper nister-president
het tegen het EuLuc Van den Branropees voetbalkampioenschap kant en
de en vooral het indrukwekkende dankklaar zal zijn en dat de kostprijs zowat 110
woord van de gelauwerde ambassadeur
miljoen euro zal bedragen. Of drie keer
van de beiaardkunst aangehoord en meegoedkoper dan een nieuw stadion op parbeleefd.
king C. Zonder extra verkeerinfrastrucHij legde net als Marnix van Sint-Aldegontuur. Ons Komitee der Randgemeenten
de een groot-Nederlandse belijdenis af en
heeft deze studie niet gefinancierd en de
deed een oproep tot zijn toehoorders tot
architecten willen ook niet zeggen wie
respect voor ons Nederlands, dat omwille
het dan wel gedaan heeft om geen politievan een verkeerd minderwaardigheidske heibel te veroorzaken.
complex al te vaak onder Franse, Duitse
en nu Angelsaksische druk komt te staan.
Oppositie: leugens
De 71-jarige Jo Haazen verblijft hoofdzaAlle oppositiepartijen in de stad Brussel,
kelijk in Sint-Petersburg, waar hij profesFDF, N-VA, Ecolo-Groen en cdH, spraken
sor is aan de staatsuniversiteit voor orgelvan ‘leugens’ bij de aanpak van stadionspel, klavecimbel en beiaard. Van daaruit
dossier. De stad trekt hiervoor immers
zorgt hij er mee voor dat de beiaardkunst
minstens twintig jaar lang zowat vijf milover de hele wereld wordt verspreid.
joen euro uit bij de uitbating van het stadion. Dat is immers in strijd met vroegere
Met een man die torenhoog boven ons
uitspraken van Alain Courtois, schepen
reikt maar zich toch niet te min voelt om
van Sport te Brussel: ‘Er gaat geen euro
hier vanuit het verre Sint-Petersburg voor
overheidsgeld naar het nieuwe stadion.’
Mechelse luisteraars zijn Vlaamse overtuiging te komen verwoorden zoals wij dat
Bij die zowat 100 miljoen aan Ghelamco
voor onze lezers van en in De Zes doen,
toegestoken subsidie komt er allicht ook
worden wij graag vermeld als vroegere
nog eens 250 miljoen euro voor investerinwinnaars van de Gaston Feremansprijs.
gen in infrastructuur en openbare werken.

