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In welk stadium staat het Franstalige steun voor
stadion?
Homans
Bouwgroep Ghelamco Invest nv kreeg de bouw toegewezen van het op parking C (op het grondgebeid van de gemeenten Grimbergen en Wemmel
maar eigendom van de stad Brussel) geplande Eurostadion. Het studiebureau Technum werkte nu een uitgebreide Kennisgevingsnota project MER
(Milieu Effecten Rapport) voor het Eurostadium Brussels uit en diende ze in
bij de gemeenten Grimbergen en Wemmel.

MER
Iedereen kon daar tot 19 september bezwaren tegen indienen, aanvullende vragen bij stellen of voorstellen doen zowel
bij de gemeente als bij de dienst MER van
de Vlaamse administratie. De ingediende vragen en bezwaren waren behoorlijk
talrijk. Ook de respectieve gemeentelijke
Gecoro’s (Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening) dienden daarover
lijvige dossiers in. De ingediende dossiers
werden door de gemeentelijke bevoegde
diensten gebundeld en daarmee wordt nu
een definitief MER-rapport opgemaakt.

van het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel (VSGB) in haar Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, het GRUP.

RSCA
Voetbalclub RSCA (Anderlecht) heeft intussen al een paar keer haar eventuele
medewerking aan het project opgezegd
of in vraag gesteld, allicht vooral omwille
van de gevraagde huurprijs, die rond de 10
miljoen euro zou kunnen liggen. Bij het
ter perse gaan leek er sprake van een deelakkoord.

Wat staat er nu in die Kennisgevingsnota?
Ghelamco plant er een multifunctioneel complex met een stadion, in de lokale boerentaal van Grimbergenaars en
Wemmelaars ‘Eurostadium Brussels’ geheten. Goed voor zowat 61.450 zitplaatsen. In hetzelfde megacomplex wordt
er circa 78.000 m² horeca voorzien, circa 16.000 m² kantoren, circa 24.000 m²
diensten, circa 10.000 m² nutsvoorzieningen, circa 7000 m² socio-culturele inrichtingen en 1500 parkeerplaatsen.
Daarnaast is er een innovatiegebouw
van zes verdiepingen gepland, bovenop
een ondergrondse parking van vier verdiepingen tot op een diepte van 63 meter
TAW, goed voor 10.000 parkeerplaatsen.
In het daarnaast op parking C (27 hectare)
gelegen gebied wordt een parkzone gepland met paviljoen voor bibliotheek en
socio-culturele activiteiten.
Leg al deze cijfers naast de bindende richtlijnen die de Vlaamse overheid uitvaardigde op 16 december 2011 voor dit gedeelte

Voldoet dit stadion aan het MER en
GRUP? (foto: Ghelamco)
‘De volgende hoofdactiviteiten zijn niet
toegelaten:
• grootschalige kleinhandel
• afvalverwerkingsbedrijven
• bedrijven die omwille van de schaal en
het ruimtelijk impact niet verenigbaar
zijn met de omgeving. De totale vloeroppervlakte van de verschillende kantooractiviteiten samen is beperkt tot
20.000 m² en die voor recreatieactiviteiten is beperkt tot 50.000 m².’
Wie vindt dat de schaal van dit Ghelamco-project de bindende richtlijnen van de
Vlaamse overheid niet overschrijdt en dat
het ruimtelijke impact wel verenigbaar is
met de omgeving, mag het op onze kantoren met telbord erbij komen uitleggen.

Eindejaarsgeschenk
Met de gecoördineerde bezwaren tegen
dit project erbij wordt nu een definitief MER-rapport opgemaakt en dat zal
samen met de bouwaanvraag bij de gemeente Grimbergen ingediend moeten
worden. En dat is geen klein bier. Als dat
tegen het jaareind wordt ingediend, zitten ze in Grimbergen met een vergiftigd
eindejaarsgeschenk.

Eerder onverwacht werd het Franstalig communautair éénheidsfront, dat
we maar al te vaak rond communautaire incidenten verwachten, verbroken. Dat is wellicht mede een gevolg van de verwijdering van de MR uit de
Waals-Brusselse regeringsvorming en haar verbanning (?) naar de federale
regering, waar zij de enige Franstalige partij werd.

Montay
Johanne Montay is de chef van de politieke redactie van de RTBF. Zij gaf haar mening over de Linkebeekse soap.
De benoeming van Eric De Bruycker, één
van de twee leden van de Nederlandstalige oppositie tot burgemeester van Linkebeek, heeft heel wat eigenaardige reacties losgeweekt; Damien Thiéry noemt ze
absoluut ondemocratisch en vergelijkt ze
met de collaborateursbenoeming van Jan
Grauls in 1942 tot oorlogsburgemeester
van Brussel. Deze vergelijking noemt Johanne Montay een Godwinpunt, waarmee zij wil zeggen dat elke online-discussie die lang genoeg duurt, eindigt met het
maken van een vergelijking door één van
de deelnemers met de nazi’s of met Hitler. Zo luidt, schrijft Montay, de wet van
Godwin. De MR steunt Thiéry als ‘enige
legitieme burgemeester van Linkebeek’
maar vindt het geen regeringszaak omdat
ze zich op het plaatselijke vlak afspeelt.

Uyttendaele & Behrend
Wie evenwel duidelijk de kant van Homans kiest zijn twee grondwetspecialisten: Marc Uyttendaele (ULB), echtgenoot van Laurette Onkelinx, en Christian
Behrend (Universiteit Luik).
Uyttendaele zegt dat minister Homans,
na de zesde staatshervorming, door alle
toenmalige meerderheidpartijen plus
Groen en Ecolo goedgekeurd, alleen het
recht toepast. In een tekst, door Belga
verspreid, zegt hij dat Damien Thiéry
zelf de verantwoordelijke is voor wat hij
een democratische staatsgreep in zijn gemeente noemt.
Behrend noemt de beslissing van Homans tamelijk coherent (samenhangend
nvdr). Thiéry is twee maal door de Raad

van State teruggefloten. Een andere
Franstalige (Yves Ghequiere) van zijn lijst

Thiéry is twee maal door de Raad van
State teruggefloten. (foto: tak)
heeft het burgemeesterschap geweigerd
en geen van de andere leden van de meerderheid wenst zich kandidaat te stellen in
de plaats van Thiéry. Dan moest Homans
wel iemand anders benoemen. Terecht,
zouden we zelf uitbazuinen, na negen jaar
Linkebeek, zonder burgemeester.
Tenslotte heeft Thiéry zelf verklaard dat
hij als een brave soldaat in de toekomst
de oproepingsbrieven bij de verkiezingen
volgens de taalwet eerst in het Nederlands zou versturen mocht hij zijn burgemeestersbenoeming krijgen. Met deze
clou van het verhaal besluit Johanne haar
leerrijke beschouwing.
Berouw komt na de zonde, Damien. Et
Paris aurait valu bien une messe.

Dank
In het vorig nummer van De Zes, het eerste van onze zevenentwintigste jaargang, hebben we met een dertigtal vrijwilligers invorderingborderellen gestoken voor de hernieuwing van het abonnementsgeld. Vele duizenden betaalden al een abonnementsgeld
van € 5 of namen een steunabonnement vanaf € 13, waarvoor onze oprechte dank. Wie
dat nog niet gedaan heeft, kan dat bij het verschijnen van dit tweede nummer nog altijd doen. Stort uw bijdrage van € 5 of uw steunbijdrage vanaf € 13 op IBAN rekening
BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten. Voor stortingen vanuit het
buitenland is wellicht bijkomend ons BIC-nummer nodig: KREDBEBB

Thiéry = tumult
Sint-Sebastiaanskerk
Sjoenke, het blad van het gemeenschapscentrum De Moelie en vzw de Rand, meldt
met fotogenieke trots
dat de glasramen van
de beschermde parochiekerk zijn gerestaureerd en dat het interieur met soberheid
en veel licht opnieuw werd geschilderd.
Architect Johan Sterckx, die de restauratie van de glasramen en de schilderwerken
op zich had genomen, zijn neef Koenraad,
die de opengestelde kerk met zijn orgelmuziek feestelijk en klankrijk volspeelde,
en zijn grootvader, onze Willy Sterckx, al
jarenlang ook nog actief in de kerkfabriek,
mogen samen met alle medewerkers een
pluim op hun hoed steken.

en Nederlandstalige minderheidsfractie
Prolink. Eric De Bruycker aanvaardde de
benoeming in de hoop daarmee Linkebeek uit de impasse
te kunnen halen. Op
5 oktober legde hij
de eed af voor provinciegouverneur Lode De Witte. In een
verklaring liet betrokkene weten dat hij
alleen aan de macht wou blijven zo de
Franstalige meerderheid met hem zou
samenwerken. Diezelfde avond stond hij
voor een woelige gemeenteraad, waarbij
de afgewezen, en ex-aangewezen burgemeester (kan u er nog aan uit?) Damien
Thiéry, aangemoedigd door een schare
supporters, de touwtjes in handen hield
als voorzitter van de gemeenteraad. Na
de goedkeuring van een tweetal agendapunten en nadat Thiéry de nieuwe burgemeester incompetentie had verweten en
de luidruchtige zaal ook nog in de twee
talen had toegesproken, hield de Franstalige meerderheid de zitting voor bekeken
en verliet de vergadering. Bij wijlen had de
politie Nederlandstalige aanhangers tijdig
in bescherming genomen. De gemeenteraad was met twee overblijvers, Eric De
Bruycker en Henri Otten, niet meer in
aantal om wettelijk te vergaderen.
In een nabeschouwing over deze eerste
gemeenteraad na zijn eedaflegging sprak
Eric De Bruycker van een circusvertoning.

burgmeester De Bruycker goed. Vermits
de burgemeester daar evenwel niet op
inging, dienden alle meerderheidsleden
plots en met onmiddellijke ingang hun

maakt dat ze op geen enkele manier met
de nieuwe burgemeester wil samenwerken, noch respect heeft voor de wetten in
onze rechtstaat. Zij verklaart dat Thiéry

Linkebeek

Gemeenteraad
Op 7 september zou de gemeenteraad
vlug afgelopen zijn mocht er geen venijn
in de staart, het laatste agendapunt, gezeten hebben: de mogelijke geldige voordrachtsakte van een andere kandidaat
burgemeester. Die van Damien Thiéry was
door de Vlaamse overheid en door de Raad
van State voor de tweede keer afgewezen.
Op 15 juli, zo schreven we al in de vorige
De Zes, had de minister beslist een regeringscommissaris naar Linkebeek te sturen. Die opdracht werd toevertrouwd aan
de provinciegouverneur Lode De Witte.
Kort voordien had de minister de gemeenteraadsleden opgeroepen om met
het voordragen van een andere kandidaat
ervoor te zorgen vermits Linkebeek eindelijk een nieuwe burgemeester en meteen ook een bijkomende schepen kon
krijgen. Dat moest volgens minister Homans vóór 15 september gebeuren.
De provinciegouverneur kon evenwel
niet anders dan vaststellen dat de hele
meerderheid van de gemeenteraad geen
voordrachtsakte van een nieuwe kandidaat-burgemeester wenst te ondertekenen. Meteen staat ook vast dat de eerste
schepen Damien Thiéry verder waarnemend burgemeester blijft en dat bovendien nog combineert met het voorzitterschap van de gemeenteraad. Op de twee
Nederlandstalige oppositieleden van
ProLink na, bleef de rest van de gemeenteraad pal achter de kandidatuurstelling
van Damien staan.

Homans aan zet
Na de weigering van de Franstalige Linkebeekse bestuursmeerderheid om een
ander kandidaat dan Damien Thiéry voor
te dragen benoemde de minister op 17
september schepen Yves Ghequiere tot
burgemeester. Hij behoort tot de politieke meerderheid en behaalde in 2012 520
voorkeurstemmen. Homans stelde dat
zij hiermee de lokale democratie en de
politiek machtverhoudingen eerbiedigde. Thiéry reageerde erg afwijzend tegen
dit initiatief en Ghequiere liet weten dat
hij niet erg opgezet was met het initiatief
van de minister. Hij zou het samen met
de Franstalige meerderheidsfractie twee
dagen later bespreken. Die fractie wees
de benoeming af en Ghequiere luisterde
naar la voix de son maître en wees dus de
Homansbenoeming af. Thiéry liet meteen weten dat geen enkel lid van zijn lijst
kandidaat was voor het burgemeesterschap. Meteen werd duidelijk dat de hele
meerderheid zich boven de tweevoudige
uitspraak van het hoogste administratieve rechtscollege van dit land, de Raad van
State, stelde. Die wees tot tweemaal toe
de kandidatuur van Thiéry af.
Op 4 oktober benoemde de minister Eric
De Bruycker. Hij is lid van de tweekoppige

Nog met 11
De Franstalige meerderheid is aan een afvallingskoers bezig. Voor de 13 gekozenen
van de 15 kandidaten op de lijst bleven
er dus maar twee opvolgers beschikbaar.
Eind 2013 was er al een eerste ontslag van
een gekozene, de eerste opvolgster gaf verstek en dus kwam meteen de tweede en
laatste opvolger aan zet. Nadien hielden
nog twee effectieven het voor bekeken en
voor hen was er geen opvolging meer beschikbaar. Thans beschikt de ploeg van
Damien nog slechts over 11 effectieven.
Als er nu nog één gekozene vertrekt, dan
kunnen ze in Linkebeek beginnen zingen
van ‘Tien kleine… (verboden woord!)’

Spoedzitting
Dat Thiéry in zijn overmoed de nieuwbakken burgemeester het vuur aan de
schenen zou leggen stond als een paal
boven water. Zijn meerderheid riep een
nieuwe gemeenteraadsvergadering op 26
oktober in spoedzitting bijeen. Door een
veiligheidsmaatregel mocht maar een beperkt aantal aanwezigen de vergaderzaal
betreden. Deze keer waren het vooral
Vlaamsgezinden, die al een tijdlang stonden aan te schuiven, die binnenmochten.
Zelfs een pak journalisten en cameramensen geraakte niet binnen. Het enig
agendapunt van deze spoedvergadering
was een verzoek tot ontslagname van
burgemeester Eric De Bruycker, met wie
de meerderheid niet wou samenwerken.
Damien Thiéry leidde in zijn functie van
voorzitter de vergadering. De discussie
over dit agendapunt liet mede-oppositielid Rik Otten toe de pure Damien-se show
systematisch af te kraken met verwijzing
naar voorafgaande gebeurtenissen en
naar de uitspraken van twee Franstalige
grondwetspecialisten, Christian Behrend
en Marc Uyttendaele. Die hadden de houding van Thiéry met de grond gelijk gemaakt. Rik Otten deed ook nog namens
Prolink het opbouwende voorstel samen
op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken.
Al die bereidheid van de oppositie ten
spijt keurden de elf nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden van de meerderheid
de motie over het gevraagde ontslag van

Tumultrijke gemeenteraad in Linkebeek (foto: tak)
ontslag in. Tumult alom. Als voorzitter
Thiéry dan na het collectief ontslag tegen alle wettelijke bepalingen in een bijkomend agendapunt voorstelt om vervroegde verkiezingen (binnen 50 dagen)
te organiseren, keurt de meerderheid ook
die wettelijke miskleun éénparig goed.
En daarmee stemt zij Linkebeek een
niet-wettelijk geregeld niemandsland in.

Reacties
De twee raadsleden van de Nederlandstalige oppositie ProLink zijn niet zinnens
het spel van Thiéry en compagnie mee te
spelen en blijven in functie. Zij wachten
op informatie van de Vlaamse administratie over het verder functioneren van
het Linkebeeks gemeentebestuur.
Minister Homans betreurt het schouwspel en zegt dat de Franstalige meerderheid door haar collectief ontslag duidelijk

in elk geval in de loop van deze legislatuur, die loopt tot eind 2018, niet tot burgemeester kan benoemd worden.
Gouverneur Lode de Witte verduidelijkte: ‘Nu de meerderheid van de raadsleden
er ontslag genomen heeft, zijn nieuwe
verkiezingen voor deze 13 zetels vanzelfsprekend onafwendbaar.’
Die ontslagnemende meerderheid heeft
intussen al 13 december voorgesteld als
datum voor nieuwe verkiezingen.
FDF-voorzitter Olivier Maingain liet al
weten dat zijn partij niet zal toetreden tot
een gemeenschappelijke Franstalige lijst,
mocht Thiéry eerst alleen een Nederlandstalige oproepingsbrief voor die deeltijdse verkiezingen versturen zoals hij een
tijdje geleden had laten verstaan. Vanzelfsprekend om bij mogelijke vervroegde
verkiezingen toch een kans te maken op
een benoeming tot burgemeester.

Boze buurt
Een nieuw gemeentehuis
Volgens ingewijden droomt de meerderheid al van na de tweede wereldoorlog van
een nieuw gemeentehuis. Ondertussen is
het oud gemeentehuis
écht tot op de draad versleten. De daken
lekken. Er is te weinig plaats voor de ambtenaren. Eind dit jaar verhuist het archief
naar containers die op de parking van het
OCMW zullen staan omdat het te groot
geworden is voor de zolder van het gemeentehuis. De Franstalige meerderheid
hoopt dat ze met de werken zal begonnen
zijn voor de legislatuur afloopt.

argusogen naar wat er met De Letterbijter zal gebeuren. UF heeft de locatie van
de nieuwe schoolgebouwen al verschoven van de Maaldersgaarde naar de Europalaan. Maar het is
een publiek geheim
dat ze dromen van een andere, verdere
oplossing: in de gebouwen van de Vosberg
bv of in de gebouwen die de Duitse school
schikt te verlaten. Die laatste zouden tenminste één voordeel hebben: de numerus
clausus die voor de Vlaamse school op 120
staat, terwijl die van de Franstalige op 350
staat, zou kunnen opgeheven worden.

Wezembeek-Oppem

Boze buurtbewoners
Deze meerderheid probeert er nochtans
vaart in te krijgen. We hebben ondertussen een RUP (Ruimtelijk Uitvoerings
Plan) en boze buurtbewoners die bij wijze
van protest nu al drie gemeenteraden de
stoelen van het publiek bezetten. Thuis
zitten ze ook niet stil. Ze hebben een protest-manifest gedrukt op 6000 exemplaren en in alle brievenbussen gepost, waarin ze iedereen oproepen om verzet aan
te tekenen bij de GECORO. Ze zien het
niet zitten dat de Franstalige meerderheid
hen in haar kiespropaganda een groene,
landelijke gemeente beloofde en nu krek
het tegenovergestelde doet: op het voetbalveld achter de gemeenteschool plant
ze 120 nieuwe appartementen. En op de
plek waar vroeger het politiecommissariaat stond, wil ze 1000 m² winkelruimte
bouwen, terwijl de handelaars sinds jaar
en dag uit de buurt wegtrekken richting
Carrefour of Mechelse steenweg. Al dat
volk brengt meer auto’s mee en lawaai en
fijn stof en rioleringen die het vuil water
niet zullen slikken enz. Maar blijkbaar
zien zelfs de UF-Ecolo-ers van dienst daar
geen graten in.

De Letterbijter
De Vlamingen van hun kant kijken met

Spaarpot
Er zit een curator bij het boze buurtcomitee, die de rekeningen van de gemeente
bestudeerd heeft en tot de slotsom gekomen is dat de gemeente een spaarpot
heeft van 40 miljoen en dat het bijgevolg
niet nodig is om de open plek in het centrum van de gemeente te verkavelen om
met de opbrengst een nieuw gemeentehuis te kunnen bouwen.

Motie tegen de vliegtuigen
Frédéric Petit, de huidige burgemeester, is
groot geworden met een onooglijk klein
autootje waarmee hij in de aanloop van
de verkiezingen rondreed in de gemeente,
en dat volgeplakt was met affiches tegen
het vliegtuiglawaai. Nu zijn blazoen taant
en zijn Franstalige achterban hem afschildert als een leugenaar en een bedrieger,
probeerde hij de oude truc nog eens uit
met een motie tegen het vliegtuiglawaai.
Hij vraagt de delocalisatie (sic!) van de
vlieghaven en een billijke spreiding en
langere nachten. Los van de vraag wie er
eerst in de buurt was: Petit of de vlieghaven, steekt dit zogenaamde protest schril
af tegen zijn eigen doofheid als het burgers betreft die zijn beleid zwaar op de
korrel nemen.

Parking: 4 op een rij

Raar idee en Rolin

Stadion parking C 1

Stadion parking C 3

Onroerend Erfgoed

De mogelijke komst van het nieuwe nationale voetbalstadion op de parking C-site
blijft de gemoederen
beroeren . De onzekerheid hieromtrent
hindert tevens een
efficiënte toekomstplanning op het vlak
van het gemeentelijk mobiliteits- en parkeerbeleid. Wemmel is op zoek naar een
mobiliteitsambtenaar die zal belast worden met de opmaak van een globaal mobiliteitsplan.
De onzekerheid over een eventuele verbreding van de Ring en de inplanting van
het nieuwe voetbalstadion maakt dat de
opmaak van zo’n mobiliteitsplan zwaar
kan beïnvloed worden door externe factoren.
Een van de problemen vormt de parkeerdruk. Zelfs zonder het nieuwe stadion en
het geplande shoppingcenter Neo wordt
Wemmel nu reeds geplaagd door een stijgende parkeeroverlast. Het parkeerbeleid
van Brussel, dat voorziet in blauwe zones
en betaalparkeren aan de metrohaltes aan
de Heizel, noopt pendelaars ertoe hun
wagen op Wemmels grondgebied achter
te laten en te voet of met het openbaar
vervoer verder naar Brussel te trekken.
In geval grote evenementen plaatsvinden
aan de Heizel(concerten in Paleis 12, activiteiten in de andere eeuwfeestpaleizen
en het Koning Boudewijnstadion) neemt
de parkeerdruk nog toe en leidt het tot
wildparkeren in de buurt op Wemmels
grondgebied. Wemmels burgervader
Walter Van Van Steenkiste houdt sterk
vast aan een gemeentelijk parkeerbeleid
in plaats van het strenge Brussels stedelijk parkeerbeleid. Hij vreest echter dat
Wemmel in geval van de komst van het
stadion, een groot deel van de parkeerlast
zal moeten dragen vermits slechts 12.500
parkeerplaatsen voorzien worden op parking C en er bij belangrijke wedstrijden
heel wat meer auto’s verwacht worden.
De aanwerving van een sanctionerend
ambtenaar moet er nu alvast al voor zorgen dat de parkeerdruk draaglijk blijft en
foutparkeerders beboet worden.

Ghelamco voorziet om de afgegraven
grond bij de bouw van het nieuwe stadion te gaan storten
in Humbeek. Gealarmeerd door de
plaatselijke N-VA, die
waarschuwt voor het storten van vervuilde grond, heeft de gemeente Grimbergen bevestigd dat er geen sprake kan
zijn van de storting van vervuilde grond.
Ondertussen werd in overleg met de gemeente de aanvraag om grond te storten
ingetrokken omwille van onduidelijkheid
welke percelen hierbij betrokken zijn. In
het huis-aan-huisblad Cursiefje, editie
Wemmel, schrijft hoofdredacteur Joris
Herpol dat bevoorrechte getuigen uit de
bouwsector hem verteld hebben dat honderden vrachtwagens met puin van Expo
58 en het Schumangebouw op parking
C werden gestort. Er bestaat een sterk
vermoeden dat naast asbest ook zware
metalen zoals zink en lood gestort werden. Momenteel echter beschikt OVAM
(Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) niet over een dossier over de
samenstelling van de ondergrond van
parking C.

In ons vorig nummer lieten we weten dat
één van onze abonnees in Rode het tijdschrift van het Vlaams
Agentschap Onroerend Erfgoed wel op
zijn Nederlandstalige
straatnaam kreeg toegestuurd maar dat
het postnummer 1640 omgezet werd in
Rhode-Saint-Genèse. Een klacht daarover
bij de redactie van het tijdschrift bleef
naar verluidt onbeantwoord.

Wemmel

Stadion parking C 2
Wemmel heeft heel wat bemerkingen bij
het Project-MER (Milieu Effecten Rapport) Eurostadium Brussels, dat Ghelamco, dat de opdracht tot de bouw van het
nieuwe stadion toegewezen kreeg, heeft
laten voorleggen.
Naast de hierboven reeds vermelde parkeerdruk heeft Wemmel ook nog heel wat
vragen bij de afvoer van het overtollig water, dat het nu reeds hachelijk waterhuishoudingsbeleid van Wemmel nog sterk
kan bemoeilijken.
Het project-MER Eurostadium Brussels
voorziet tevens 5.000 fietsenstallingen
op de parking C-site. Burgemeester Van
Steenkiste merkt op dat Wemmel momenteel niet beschikt over het nodige
fietspadennetwerk om de voorziene fietsenstroom op een veilige manier naar
Parking C te brengen.
Het Project-MER Eurostadium Brussels
gaat er gemakshalve ook van uit dat er
verbreding komt van de Ring, hetgeen
nog helemaal niet zeker is. Bovendien
wordt er geen rekening gehouden met
de bijkomende verkeerstromen die het
NEO-project met zich zal meebrengen.
Wemmel heeft in een gestoffeerd schrijven van 14 pagina’s alvast heel wat bijkomende vragen gesteld aan de Vlaamse
overheid, die de vergunning voor het
nieuwe stadion zal moeten afleveren.

Stadion parking C 4
In ons vorig nummer schreven we dat
N-VA Wemmel “geen principieel probleem heeft met een kwalitatieve invulling van parking C mits de negatieve effecten op milieu en mobiliteit vermeden
worden”. Dit stond overigens letterlijk te
lezen in het blad van N-VA Wemmel.
In een reactie laat N-VA-Wemmel via gemeenteraadslid Monique Froment weten
dat N-VA wel degelijk een principieel probleem heeft met de komst van een nieuw
stadion op parking C. Als buurtbewoonster is ze trouwens actief in het Panorama(straat)Comité, dat de plannen voor
het stadion aanvecht. We nemen met
genoegen akte van dit engagement en
hopen dan ook in de volgende N-VA-publicaties een ondubbelzinnig standpunt
tegen het stadionproject te kunnen lezen.

Nederlandstalig onderwijs in de
lift
Het Nederlandstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten is bijzonder populair. Door het succes neemt de druk echter toe. Overvolle klassen, wachtlijsten
en kamperende ouders bij de inschrijvingen zijn er het gevolg van. Doordat
de Franstalige scholen alleen leerlingen
uit de faciliteitengemeenten zelf mogen
inschrijven is hier minder druk voelbaar.
Dat betekent dat een groot deel van de
instroom in de Nederlandstalige scholen vanuit Brussel komt. Dat heeft dan
weer tot gevolg dat het aantal anderstalige leerlingen stijgt. Uit de cijfers van het
documentatiecentrum van de Vlaamse
Rand blijkt dat in Wemmel 45.2 % van
de leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs het Nederlands niet als thuistaal
heeft. Dit percentage ligt overigens nog
een stuk hoger in de andere faciliteitengemeenten (Drogenbos 64.2%, Kraainem
61.5%, Linkebeek 68.4%, Rode 54.8% en
Wezembeek-Oppem 61.1%).
Dit jaar mag Wemmel 953 nieuwe inwoners verwelkomen. Naar verluidt zijn
hier heel wat gezinnen met jonge kinderen en anderstaligen bij. Er zal nog een
tandje moeten bijgestoken worden bij
het Nederlandstalig onderwijs . Werk aan
de winkel voor de Vlaamse overheid, die
overigens de problematiek onderkent en
de capaciteitsnoden van de scholen in de
Rand in kaart brengt.

onderstellen dat het de zuiderzon zou
kunnen zijn. Buren hadden immers, zo
lezen we in het Nieuwsblad, in de buurt
een verdachte, witte
wagen gezien met
Franse
nummerplaten.
Misschien
draagt deze diefstal dan toch bij tot het
geplande proefexperiment in de wijk
Middenhut met een bureninformatienetwerk (BIN).

Sint-Genesius-Rode

Blijkbaar hebben Nederlandstalige verantwoordelijken van dit tijdschrift ons
bericht hierover in De Zes gelezen en op
onze klacht met een verontschuldiging
gereageerd. Daarin werd beloofd de klacht
van de abonnee na te trekken en navraag
te doen bij de drukkerij (Die Keure), die de
adresklevers ook zelf aanleverde.
Het zal de eerste firma niet zijn die bij
het beroep doen op een pc-systeem voor
adressering, botst op een franskiljonse
methodiek om waar mogelijk een postnummer van een Brusselse gemeente of
die van Rode meteen naar het Frans om
te zetten.

Gordelfestival
Met het aangekondigde minder goede
weer kreeg het Gordelfestival weer eens
minder volk over de vloer. Waarvoor de
naamsverandering van Gordel naar Gordelfestival zo broodnodig was blijft het
koffiedik kijken. Al bleef onze Vlaamse
gordel zo goed als droog, toch hielden
vele fietsers en wandelaars een actief bezoek aan onze streek voor bekeken. Met
de door henzelf aan- en toegepaste slogan: ‘Waar Vlamlngen THUIS zijn,’ en
blijven.

De rode haan kraait
Tegenwoordig moet je niet in Rode wonen om een rustige (oude) dag en nacht
te slijten.
In juli en september stonden beurtelings
één en vier wagens bij nacht te branden,
vrij waarschijnlijk ten gevolge van doelbewust vandalisme. Op Den Hoek kregen in
één en dezelfde nacht van september zes
woningen ongewenst nachtelijk bezoek
met behoorlijk wat ontvreemding en in
oktober verdween de aanhangwagen van
Vlaams gemeenteraadslid Jonathan Voets
met de noorderzon of laat ons maar ver-

Raar idee
Burgemeester Rolin is op een druk bijgewoonde gemeenteraadszitting van 7 september (zie rubriek Linkebeek) zijn nabuur, afgewezen-burgemeester Damien
Thiéry stilzwijgend gaan beluisteren. Te
midden van een pak leden van het Taal
Aktie Komitee, die affiches met ‘Faciliteiten weg ermee’ hoog hielden, van een ruime politiemacht en van aanhangers van
de uitgerangeerde Damien.
Op de gemeenteraad in Rode vroeg
Vlaams oppositieraadslid Marijke Cortvriendt van Respect zich verbaasd af of de
burgemeester zijn steun was gaan betuigen aan Thiéry, die al jaren met de taalwet een loopje neemt. Rolin antwoordde
dat alles wat met de lokale democratie
gebeurde hem interesseerde en dat hij
onder de indruk was van wat er met Damien Thiéry, een naar zijn zeggen ‘goede
beheerder van zijn gemeente’ gebeurde.
‘Thiéry opzijschuiven ‘vond hij echt een
raar idee.’

Sophie Wilmès
De eerste schepen van onze gemeente,
Sophie Wilmès, klimt een sport hoger op
de politieke ladder. Van de MR kreeg zij
de uitnodiging om de vrijgekomen ministerpost van Begroting over te nemen.
In Rode zelf had ze al financiën en begroting, middenstand/handelaars, communicatie, Franstalig onderwijs en kinderopvang onder haar vleugels. Zij kwam van
Grez-Doiceau (Graven) over Brussel in
Rode terecht.
Veel begrip voor Vlaamse decreten mogen we van haar niet verwachten, zeker
niet voor een recent taaldecreet inzake
crèches. Samen met toenmalig FDF-schepen Corinne François uit Drogenbos
is ze in 2014 op het kabinet van Vlaams
minister Jo van Deurzen een petitie met
2500 handtekeningen en 200 brieven van
ouders gaan afgeven. In dat taaldecreet
wordt immer van de leidinggevende en
van minstens één kinderbegeleidster verwacht dat zij een actieve kennis van het
Nederlands zouden hebben. Die erkenningsvoorwaarde door Kind en Gezin,
opgelegd na een aanmaningsperiode sedert 2009, was blijkbaar een brug te ver
en noemde een pak gemeenteraden in de
zes dat een ‘onhaalbare’ voorwaarde.


Ik wil graag
 gratis de eerstvolgende twee nummers van De Zes
 een steunbijdrage storten op rekening BE82 4366 2473 9168
van het Komitee der Randgemeenten
 dat u De Zes ook nog toestuurt aan adres(sen) in bijlage
Mijn adres is:
Naam ......................................................................................................
Straat & nr. .............................................................................................
Postnummer .................Gemeente ......................................................
Opsturen naar De Zes, p.a. Willy Sterckx, Schavei 23, 1630 Linkebeek

Plafond en Davidsfond(s)
’t Lieg plafond
Inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem die bij het vredegerecht van
de zes faciliteitengemeenten op een
boogscheut van hun
gemeente mochten
of moesten aankloppen, zijn er aan voor
de moeite. Het vredegerecht in Kraainem
is om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk voor het personeel. En zonder
personeel kan en moet ook de rechtzoekende burger uit onze twee gemeenten
voor vrederechtergeschillen Rodewaarts.
Justitie is een financieel zorgenkind. Investeren in tot op de draad versleten gebouwen is meestal geen prioriteit. Waterschade na een zware storm drie jaar
geleden had er al voor gezorgd dat het
plafond er naar beneden kwam. Enkele
beperkte herstellingen door de gemeente hadden onvoldoende soelaas gebracht
en een klacht van de vrederechter en de
hoofdgriffier bij de hogere instanties
bracht eerst geen zoden aan de dijk. Toch
kwam er opnieuw controle en daarbij
werd beslist op staande voet te sluiten.
Tijdelijk werd dus verhuisd naar Rode, de
tweede zetel van het vredegerecht van de
zes. Of die verplaatsing definitief is, wie
zal het zeggen? Vermits Justitie evenwel
moet besparen, zou het kunnen dat het
gerecht van Rode de definitieve locatie
wordt. Het vóór de verhuis ook al bestaand personeelstekort wordt er misschien mee opgevangen.

doet er toch goed aan de Woluweput
te vermijden, het omrijden ter plaatse
vraagt inderdaad enige kennis én vooral
oplettendheid om de
verplichte ommetjes
zonder veel haperingen te overbruggen.

Kraainem

Put van Woluwe, zoveelste aflevering
De al zo vaak aangekondigde renovatiewerken aan de drukke Put van Woluwe
zijn dus inderdaad begonnen. In onze
vorige “stand van zaken” lieten we onderhuidse twijfels horen over de zoveelste nieuwe startdatum, , maar dat was
dit keer onterecht. De Put van Woluwe
ligt vandaag letterlijk en figuurlijk “onder
het mes”. Veel volk heeft men voor zulke
grote werken blijkbaar niet meer nodig,
er zijn daar meer kranen en bulldozers te
zien dan traditionele grondwerkers, maar
er wordt wel duidelijk gewerkt. Van de zo
gevreesde grote verkeerschaos hebben we
tot nu toe nog niet veel opgemerkt, eventuele extra knooppunten worden meteen
aangepakt en meegedeeld via een elektronische nieuwsbrief en in de onmiddellijke
omgeving van de werken op Kraainems
grondgebied dus, is het anders zo drukke
sluipverkeer in grote mate stilgevallen.
Je kan weer de straat oversteken zonder
minutenlang te moeten wachten tot de
aanstormende hardrijders willen vertragen. Chauffeurs namen duidelijk tijdig
hun voorzorgen en staan nu op andere
Kraainemse sluipwegen aan te schuiven.
Wie toch naar Kraainem centrum wil,

60 jaar Davidsfonds
Het is al lang een stevige traditie, elk
nieuw decennium Davidsfonds in Kraainem wordt feestelijk afgesloten om met
volle moed aan een nieuwe 10 jaar te beginnen. Het werd ook dit keer een blijde
gebeurtenis: een (wat te lang uitgesponnen) brok Vlaamse cultuur, een pittig en
boeiend overzicht van de voorbije zes
decennia DF in deze zo moeilijke faciliteitengemeente en dan een lange nababbel met meer dan één glas en de nodige
hapjes om de gezelligheid op peil te houden. Er kwam veel volk opdagen voor
deze verjaardagsviering, spijtig genoeg,
weinig jong volk. Maar goed, het was
een prettige namiddag. Met tussendoor
een mooie herinnering aan wijlen Guido
Bulens. Gedurende bijna vier van de zes
decennia van het Kraainemse DF-verhaal
was leraar Guido Bulens voorzitter van de
Kraainemse afdeling. Guido, zoals iedereen hem kende, was jarenlang de verpersoonlijking van het DF in Kraainem. Samen met een handvol trouwe vrijwillige
medewerkers. Hij speelde ook mee in alle
Vlaamse organisaties, plaatselijk en nationaal, altijd minzaam en luisterbereid,
nooit opgewonden maar altijd vasthoudend aan zijn Vlaamse overtuiging. Tot
het uiteindelijk duidelijk werd dat zijn
opvolging een probleem werd, kandidaat
opvolgers waren er immers niet, de leeftijd speelde ook de Vlaamse aanwezigheid
in Kraainem doorslaggevende parten.
Uiteindelijk werd een vrouwelijk duo
gevonden, Wivi Van Biesen en Annemie
Nijs om de fakkel van Guido Bulens, over
te nemen. Ze doen dat nu al enkele tijd
en con brio. Zij tekenden ook voor het geslaagde verjaardagsfeest.
Het was wel even opkijken bij het binnenkomen in de plaatselijke feestzaal De Lijsterbes. Het eerste wat we te zien kregen:
twee stoere gitzwarte Vlaamse Leeuwen,
de stichtingsvlaggen van het nu zestigjarige DF. Het staat er mee op: 1955! Een
Vlaams beeld dat we in Kraainem niet
gewoon meer zijn. Tweede vaststelling:
uiteraard veel grijze koppen maar weinig
jonge mensen, DF-vrienden uit de omgeving maar twee van de drie nog beschikbare Vlaamse gemeenteraadsleden hadden blijkbaar andere en dus belangrijkere
Vlaamse bezigheden.

Succesrijke Vlaamse school
De “zusterkens” van weleer waren al lang
uit het Kraainemse schoolbeeld verdwenen. Dat was het begin van de jaren zeven-

Colofon
De Zes: Driemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen in de zes
en sympathisanten elders.
Redactie: Stefaan De Doncker, Ghislaine Duerinckx, Johan Laeremans,
André Lerminiaux en Willy Sterckx.
Opmaak & Foto’s: Wim Peeters.

tig. Men heeft ons inderdaad verteld dat
die zusterkens er ooit waren. De Vlaamse school in Kraainem was voorgoed een
echte gemeenteschool geworden. Toch
was het niet altijd even gemakkelijk om
de school ongeschonden aan een nieuw
schooljaar te laten beginnen. Er waren
zoals vandaag in Vlaanderen toen ook al
“regeltjes” die moesten worden gevolgd
als men tenminste de nodige centen wilde krijgen om te kunnen verder werken.
Tot het tij eens en voorgoed keerde. Eerst
waren het vooral Franstalige ouders die
de Franstalige gemeenteschool de rug
toekeerden en hun heil zochten in de Nederlandstalige gemeenteschool, de vooral
buitenlandse anderstalige ouders volgden
hun voorbeeld. Met succes. Twintig jaar
geleden, in 1995 dus, telde de school 209
leerlingen. Tien jaar later waren er dat
al 273, dit jaar zitten 350 kinderen op de
banken van de Vlaamse gemeenteschool.
De beschikbare kleuterklassen zitten vandaag eivol, 44 kleuters per leeftijdsjaar is
immers de absolute grens. Er zijn wachtlijsten, er zijn voorrangsregels, maar er
zijn vooral te weinig plaatsen. Als de dag
er is om nieuwe kleintjes een plaatsje

Teirlinck op tournee
Cultureel ZwErfgoed
In onze buurgemeente Beersel werd het
vroegere Herman Teirlinckhuis, voordien
een museum ter aandenken van deze litteraire duizendpoot,
te koop aangeboden.
In de tuin bevond zich nog een beeld van
de schrijver, dat voordien al vanuit de
Antwerpse Herman Teirlinckstudio als
afdankertje aan Beersel was aangeboden.
Jan Decleir, een oud-student van Teirlinck, heeft zich over dit beeld ontfermd
en het aangeboden aan het FeliXart Museum. De conservator heeft beloofd er
een ereplaats aan te geven.

V.U.: Willy Sterckx, Schavei 23A, 1630 Linkebeek.
redactie@dezes.org —  02 380 39 81

nieuwe initiatieven worden genomen.
De grootste zorg blijft echter de massale afwezigheid van de inwoners met een
allochtone afkomst
in het gemeenschapsleven. Zij die
binnen enkele jaren
de meerderheid in de gemeente zullen
uitmaken, trekken zich terug in hun cocon. En dit heeft niets te maken met taal.
Waarom?
In oktober werd een nieuw woon- en
zorgcentrum geopend in Drogenbos met
plaats voor 102 personen in het rusthuis
en 42 assistentiewoningen. Veel Drogenbossenaren zijn verheugd dat zij nu
ook hun laatste levensjaren indien nodig
zullen kunnen slijten in hun vertrouwd
Drogenbos. En het mag gezegd, het is qua
structuur en qua visie op de tijd vooruit.
En met een naam als PALMYRA, de plaats
die in de oudheid een verzamelplaats was
van heel veel reizigers uit de toen bekende wereld, en die vandaag als symbool van
deze open geest door IS wordt platgeschoten, wil dit huis een tehuis zijn voor allen.
De gemeente sluit zich vandaag ook meer
en meer aan bij initiatieven van de Vlaamse regering. Men begrijpt duidelijk dat
Drogenbos in Vlaanderen ligt en alleen
maar beter kan worden van samenwerking en aansluiting bij de initiatieven van
zijn overheid.

Drogenbos

Rustig en windstil
Drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is het in Drogenbos rustig en
totaal windstil tussen de taalgroepen. De
Franstalige schepen tracht soms eens een
vuurtje te stoken op communautair vlak
maar wordt door haar collega’s vakkundig
afgeblokt.
De meerderheid in het schepencollege met slechts een Franstalig schepen
is een hecht blok en doet wat men mag
verwachten van een bestuur: denken en
doen voor het goed van de gemeente en
zijn inwoners.
Verschillende initiatieven van verenigingen worden maximaal ondersteund en

Ieder zijn Zes
Brasser
Vier jaar voor zijn overlijden tekende Paul
De Valck, alias Brasser, de keizer van de
Vlaamse cartoonisten, de cartoon hierboven, met een bekroonde leeuw, naar aanleiding van de bekroning van ons Komitee
der Randgemeenten met twee waardevolle prijzen.
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te bezorgen op de (Nederlandstaliger)
schoolbanken, staan er lange rijen wachtende ouders. Maar veel Nederlands is
onder hen niet te horen, wel integendeel.
Goed zestig procent van de leerlingen
spreekt thuis geen Nederlands. Misschien
toch extra klassen optrekken? Er zijn nu
al 8 containerklassen met daarnaast drie
sanitaire containers. Gezegd wordt dat
het Fransdolle gemeentebestuur, dat als
de dood is bij de idee iets te moeten vragen aan de Vlaamse overheid, nu toch een
bouwdossier indiende. Alleen weet iedereen in Vlaanderen dat een Vlaams ja of
neen op die vraag tien jaar kan uitblijven.
Nog dit: dat succes van “onze” school is
natuurlijk goed nieuws. Alleen moet men
zich toch niet al te veel illusies maken
over de eventuele positieve weerslag van
deze tijding op het behoud van wat nog
overblijft van het Nederlandstalig karakter van deze gemeente. Onze buren in
hartje Kraainem zijn vandaag rechts van
ons Serviërs en aan de andere kant Montenegrijnen! Twee huizen die binnen hun
muren geen Nederlands meer horen spreken!…

het geplande Brasserboek en over het Bescherm – en Steuncomité stuurt een mail
naar brasser2016@gmail.com of volgt op
Facebook: Brasser Humbeek

Steun
Wij ontvingen € 600 steun van Marnixring Roeselare–Tielt. 19 jaar geleden ontvingen wij van diezelfde ring samen met
de Vlaamse school van Komen de Rodenbachprijs. ‘Vliegt de Blauwvoet’ zingen
we dankbaar. Ook de Marnixring van Asse-Hopland deed daar nog een schep van
€ 100 bij.

Flandria vzw
Volgend voorjaar herdenken wij dat deze
sympathieke en Vlaamsgezinde Humbekenaar vijftien jaar geleden overleed.
Wie meer wil weten over de herdenking,

Op de valreep net
vóór het ter perse
gaan kregen wij
voor de zesde maal de formidabele steun
van € 2500 van Flandria vzw te Gent.

