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De Zes

Stadion: stokken in de wielen
Op 29 juni werden, zo lezen we in de 
krantenverslagen van het Laatste Nieuws 
en het Nieuwsblad, voor de plaatsver-
vangende vrederechter van Grimbergen 
de debatten gevoerd over het al dan niet 
opheff en van buurtweg 3, die dwars over 
parking C loopt, nog o�  cieel in de Atlas 
van die buurtwegen staat, blijkbaar nog 
gebruikt wordt door buurtbewoners en 
die bij niet-ophe�  ng elke bouwaanvraag 
op die parking in de weg ligt.
In ons vorig nummer van De Zes schreven 
we al dat de vrederechter van Grimbergen 
de advocaten van de gemeente Grimber-
gen en van Ghelamco op een eerste zitting 
van een rechtsgeding tussen Ghelamco en 
Grimbergen over de bewuste buurtweg 
had meegedeeld dat hij de neef was van 
een Brussels notaris was, die in dat dossier 
betrokken partij was. Daarop hadden de 
advocaten van de gemeente de vrederech-
ter gewraakt en was het dus wachten op 
een plaatsvervanger. Die werd inmiddels 
aangeduid.  Op de bovenvermelde zitting 
van 29 juni deed hij nog geen uitspraak ten 
gronde. Het zat er dik in dat de vrederech-
ter eerst nog een plaatsbezoek zou doen 

om de situatie ter plekke te onderzoeken. 
Dat deed hij op 4 augustus. Bovendien 
hadden vijf buurtbewoners zich met een 
verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst 
bijkomend betrokken partij gesteld en de 
eis naar voren geschoven dat de buurtweg 
niet wordt opgeheven omdat zij en ande-
ren hem nog gebruiken.  Ondermeer om 
te voet of per fi ets Wemmel te bereiken. 
In tussentijd heeft de stad Brussel, eige-
naar van Parking C, ook niet stil gezeten. 
Zij hebben met vertegenwoordigers van 
het Grimbergse schepencollege een voor-
stel uitgewerkt om de betrokken buurt-
weg in te kopen tegen de som van 150 
euro per m². Goed voor een half miljoen 
euro. Meteen zou dit betekenen dat in de 
visie van Brussel de gemeente Grimbergen 
haar verzet tegen de afscha�  ng van de 
buurtweg zou opheff en en een ‘uitspraak 
voor de rechter benaarstigen’, waarbij de 
teloorgang van de buurweg zou worden 
vastgesteld. Dat voorstel moest evenwel 
nog de goedkeuring krijgen van de Grim-
bergse gemeenteraad van 24 juni. Daar 
heeft de meerderheid, man voor man, 
vrouw voor vrouw, met de vingerknip op 

de naad van de broek en de rok het bevel 
van hogerhand gevolgd in een door de op-
positie gevraagde naamstemming. Voor 
een bord linzensoep heeft de meerderheid  
van CD&V, Open VLD en Groen, die in 
hun tijdschrift nog lieten uitschijnen te-
gen het stadion te zijn, de mogelijkheid 
om de bouw van het stadion zwaar te ver-
tragen of zelfs tegen te houden, opgeof-
ferd. Enerzijds met een sterk onderbouwd 
dossier pleiten voor het behoud van de 
weg en anderzijds in de coulissen met 
Brussel konkelfoezen over een ‘serieuze 
compensatie’, dat is een Januspolitiek voe-
ren van twee gezichten. Het akkoord met 
Brussel werd dus goedgekeurd onder  op-
schortende voorwaarde dat de vrederech-
ter oordeelt dat de weg eff ectief niet meer 
gebruikt wordt. 
Een klacht bij de gouverneur Lodewijk de 
Witte, uitgaande van oppositiepartij Ver-
nieuwing, tegen de geplande verkoop kon 
in spoedprocedure de gouverneur er niet 
toe bewegen de klacht meteen te behan-
delen. Hij moest het dossier grondig bekij-
ken alvorens een beslissing te nemen.  Op 
maandag 27 juni stemde ook de Brusselse 
gemeenteraad met de Brusselse aankoop 
van de buurtweg in.

Barrière opgeruimd?
Of de beslissing van beide gemeentera-
den de (plaatsvervangende) vrederechter 
ertoe zal brengen sneller de verjaring van 
de buurtweg uit te spreken, durven we be-
twijfelen. De vrederechter zal allicht op de 
hoogte geweest zijn van de beslissing van 
beide gemeenteraden, de ene op vrijdag 24 
juni, de andere op maandag 27 juni. En de 
scheiding der machten kennende, durven 
we hopen dat een uitspraak ten gronde  in 
dit ‘koop’dossier nog wel even op zich zal 
laten wachten. Tot zolang zal Ghelamco  
minstens  ook moeten wachten met het 
indienen van een bouwaanvraag. 
Die bouwaanvraag gebeurt bij het Grim-
bergs schepencollege. Ghelamco heeft 
hiervoor steeds 15 juli vooropgesteld. Voor 
het openbaar onderzoek zijn dan 30 dagen 
voorzien.  De milieuvergunning wordt 
desgevallend afgeleverd door de provincie. 
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Torfs dondert
Met genoegen lazen we op 5 juli, dag waarop duizenden Vlaamse studenten op de Heizel een schriftelijk toegangsexamen konden komen afl eggen om aan 
de studies van geneesheer of tandarts te mogen beginnen, dat Rik Torfs woedend was over de nieuwe artsenquota. De Leuvense rector sloeg inderdaad alarm 
over de geplande herverdeling van de artsenquota.  Tot op dit ogenblik geldt daarbij een verhouding van 60/40 en die zou nu in het voorstel van minister 
Maggie De Block aangepast worden naar 56,5% Nederlandstaligen en 43,5% Franstaligen.
Concreet betekent dit dat de Vlaamse 
Gemeenschap jaarlijks 46 artsen minder 
kan en zal mogen opleiden en dat de fe-
derale overheid op haar beurt aan 46 door 
de Franstalige Gemeenschap opgeleide 
artsen supplementair een RIZIV-nummer 
zal mogen verlenen. Die verhouding of 
contingentering wordt trouwens al jaren 
door de Franstaligen tegen de afspraak 
in vervalst door hun weigering vóór het 
begin van de artsenstudies een toelatings-
proef voor artsen en tandartsen te organi-
seren, iets wat de Vlaamse Gemeenschap  
wel doet. Daardoor beginnen duizenden 
niet-toegelaten Nederlandstalige studen-
ten niet eens aan geneeskundestudies. 
Kostenbesparend, want opleiding van 
kandidaat-geneesheren vereist pakken 
geld. Bovendien knoeien de Franstaligen 
nog met die  cijfers door op voorhand al 
een pak RIZIV-nummers aan Franstalige 
afgestudeerden toe te kennen van het pak-
ket van de volgende jaren. Op dit ogenblik 
zijn er zo’n 1300 Franstalige artsen te veel 
en die maken de sociale zekerheid  voor 
heel het land nog een pak duurder dan ze 
normaal gesproken al is. Kosten die dan 
weer door alle belastingbetalers, hoofdza-
kelijk Vlamingen, dienen bijbetaald. 

En zeggen dat een aantal Vlamingen 
die in de planningscommissie zetelen, 
die daaromtrent de federale minister 
De Block adviseert, dat voorstel hebben 
goedgekeurd om tegen 2022, als de huidi-
ge beginnende studenten afstuderen, die 
verhouding aan te passen. Vlaanderen, 
dat nu al jaren de afgesproken spelregels 
respecteert, zou nu 3,5%  minder artsen 
toegewezen krijgen, terwijl voor Fransta-
lig België, dat weigert die afspraken na te 
leven, nu nog bijkomend 3,5% meer artsen 
een RIZIV-nummer zullen krijgen. Ver-
valsen en daarvoor nog beloond worden. 
Typisch Belgische rekenkunde. Vlaamse 
meestemmers durven als argument aan-
halen dat die verhoudingen niet in steen 

gebeiteld staan en dat zij - of zullen het 
hun onderdanige opvolgers zijn? - de vin-
ger aan de pols houden. 
Het OVV (Overlegcentrum van Vlaam-
se Verenigingen), waarvan ons Komitee 
der Randgemeenten lid is, en het  VGV 
(Vlaams Geneeskundigen Verbond) trek-
ken al jaren aan de alarmbel tegen dat 
misbruik.
In de federale regeringsverklaring is, niet 
met onze instemming, Charles Michel, 
overeengekomen alle communautaire 
dossiers tot 2019 in de koelkast te steken. 
Nu al een communautair voorstel stem-
men dat in 2022 de huidige afgesproken 
maar door de Franstalige Gemeenschap 

niet eens nageleefde  verhouding, nog 
verergert, is vuurkestook spelen met een 
moeizaam bereikt communautair en door 
Vlamingen al duurbetaald evenwicht. 
Jean-Claude Marcourt, PS-minister van 
Hoger Onderwijs in de Franse Gemeen-
schapsregering, chanteert op die manier, 
met zijn sabotage van de gemaakte af-
spraken en zijn eis tot verhoging van het 
Franstalig quotum, niet enkel de federale 
regering en de MR-ministers in die rege-
ring, maar ook die Vlaamse ministers die 
uit VLD-bekommernis voor hun liberale 
soortgenoten over de taalgrens heen toch 
maar de zoveelste communautaire knie-
val willen doen.
Damien Thiéry, ons allen welbekend als 
afgewezen aangewezen burgermeester 
van ons aller Linkebeek, vindt dit in zijn 
hoedanigheid van MR-kamerlid, een 
‘goed compromis.’
Nee, wij staan achter oud-CD&V-politi-
cus maar nu rector Rik Torfs wanneer hij 
spreekt van ‘Desnoods splitsen we sociale 
zekerheid.’
Hopelijk zetten de N-VA- en CD&V-mi-
nisters in de federale regering Maggie in 
deze materie voor het blok.

Rector Rik Torfs: ‘Desnoods splitsen we sociale zekerheid.’

28ste jaargang
Dit is het eerste nummer van een nieu-
we jaargang. Voor 5€ is/blijft u abonnee. 
Vanaf 13€ steunabonnee. Steun onze vol-
gehouden inzet voor het Vlaams karakter 
van onze zes gemeenten. Rekeningnum-
mer BE82 4366 2473 9168
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Put, water en een klimboom
Put van Woluwe, 89ste afl evering
We zijn er nogal gerust in, we zullen nog 
veel meer dan één afl evering voor u over 
de Put van Woluwe mogen schrijven. 
Lang, heel lang gele-
den zou men eraan be-
ginnen, dat was einde 
2014. Dat was helaas 
duidelijk een beetje te euforisch. Het werd 
uiteindelijk 25 oktober 2015, zo lezen we in 
één van de vorige edities van De Zes. Altijd 
op basis van de informatie die de bevoegde 
Vlaamse administratie ter zake liet horen. 
We zijn vandaag midden 2016 en wat zien 
we: de Put van Woluwe is uitgegroeid tot 
een wansmakelijk bos onkruid afgewis-
seld met stevige vuile wildgroei, afgewis-
seld met almaar groter wordende plassen, 
tot een werf die er wansmakelijk vuil bij 
ligt, tot een toonbeeld van wat een over-
heidswerf zeker niet zou mogen zijn. Een 
doordeweekse bouwheer die zijn werf op 
die manier liet verwilderen, had terecht al 
lang een of andere Vlaamse controleman 
op bezoek gehad. De Vlaamse overheid 
verdient meer dan een stevige publieke 
blaam voor deze ronduit schandelijke ma-
nier van “openbare” werken. 
Toch nog even samenvatten voor wie het 
allemaal niet meer weet: de Vlaamse over-
heid zou eindelijk fl ink wat centen uitge-
ven om de Put van Woluwe, het kruispunt 
van de Leuvense steenweg en de Wolu-
welaan eindelijk een inderdaad dringende 
facelift te geven. Het duurde voordat de 
werken inderdaad begonnen, maar helaas, 
men had blijkbaar niet zorgvuldig genoeg 
nagekeken of de ondergrond ook niet eerst 
moest aangepakt worden. Die was inder-
daad niet stabiel genoeg om een nieuwe ri-
olering te kunnen aanleggen. De werf werd 
stilgelegd, de discussies konden beginnen, 
de Vlaamse administratie en de aannemer 
kwamen traag maar zeker tot een nieuwe 
afspraak en dus kon men met het nodi-
ge trompetgeschal aan die van Kraainem 
en Zaventem laten weten dat de werken 
straks weer zouden starten, meer nog dat 
de heraanleg zoals van meet af aan gepland 
begin 2017 een feit zou zijn. Een werk dat 
intussen al zeker anderhalf jaar vertraging 
had opgelopen. We schrijven deze 89ste 
afl evering half juli, fl ink wat regenweer en 
dus nog meer plassen maar op de werf al-
tijd nog maar vuiligheid, stort en verwilde-
ring. Een ronduit schokkend beeld. 
Die van Zaventem hebben intussen al meer 
dan eens hun ongenoegen laten horen, de 
Fransdolle Kraainemse gemeentebestuur-
ders schijnen nog altijd niet te weten dat 
er op hun grondgebied zo’n onvoorstelba-
re Vlaamse knoeiboel aan de gang is. 

Kraainem onder water
Kraainem heeft een vrij rijke geschiedenis 
van stevige wateroverlast. Vooral dan in 
de omgeving van de vijver van Kraainem 
bij het binnenrijden van de gemeente als 
men van de Woluwelaan de wijk Beneden 
Kraainem binnenrijdt, in de schaduw van 
het viaduct van Woluwe richting Leuven. 
Een wijk waarvan in Kraainem iedereen 
weet dat men daar feitelijk niet meer zou 
mogen wonen en nog minder bouwen. 

Maar neen hoor, wel integendeel zelfs, 
en dat maakt dat wie daar toch onderdak 
zoekt zijn of haar huis zo stevig mogelijk 
afsluit met een aan de voordeur ingebouw-
de houten dam. Maar zelfs dat is niet vol-

doende om niet met 
de regelmaat van de 
klok, zonder verweer 
te moeten toezien 

hoe het eigen huis weer eens wordt inge-
nomen door het water. Oorzaak van dat 
alles: Kraainem staat op een eeuwenoud 
net van nog altijd bestaande waterloop-
jes zoals de Woluwe en de Maalbeek. Er is 
intussen wel een zogenoemde vergaarbak 
ingebouwd maar die kan echt noodweer 
niet voldoende opvangen.
Zo was het ook weer tijdens het plotse 
noodweer van begin juni. In onze herin-
nering, goed tien jaar na de vorige keer. Je 
ziet dat telkens weer gebeuren op televisie, 
maar datzelfde kolkende water onder je ei-
gen ogen voor je eigen woonhuis naar “be-
neden” Kraainem zien rollen, toegegeven, 
het was inderdaad  niet de eerste keer dat 
we het zelf meemaakten, maar de eigen 
onmacht doet wel heel veel pijn.

De Kraainemse Klimboom
Het werd dus niet de Kraainemse Wens-
droom. Zoals we de voorbije maanden 
door de VRT-televisie voorgeschoteld 
kregen. Een wel erg origineel en vooral 
heel sympathiek programma dat wat ons 
betreft, best voor een vervolgreeks in aan-
merking komt. Het werd een Klimboom, 
minstens even sympathiek. De Kraai-
nemse Nederlandstalige gemeenteschool 
droeg inderdaad nog altijd de formele wat 
zielloze naam die de school kreeg bij haar 
oprichting, zoveel decennia geleden, ge-
woon “Gemeenteschool”. Voor een succes-
rijke Nederlandstalige lagere school in een 
moeilijke gemeente als Kraainem, een toch 
wel weinig attractieve roepnaam. 
Ouders, kinderen, leerkrachten en alle an-
deren die vandaag bij de school betrokken 
zijn kregen hun kans om een voorstel te 
doen met dit resultaat: “De Klimboom”. 
Een kort, krachtig en vooral positief geluid, 
een nieuwe roepnaam, een nieuw hoofd-
stuk in een Vlaams succesverhaal.

Discrete Vlaamse feestdag
De stille teloorgang van de jaarlijkse vie-
ring van een Vlaamse 11 juli in Kraainem 
duurt nu al jaren. Van de grote feestvie-
ringen is al enkele jaren geen sprake meer. 
Het werd een wat inspiratieloze barbecue. 
Intussen deemsterden VLaamse vlaggen in 
Kraainem weg en jaar na jaar is er weer wat 
minder volk.
De ontvlaamsing van deze Vlaamse facili-
teitengemeente loopt al jaren, is wellicht 
ook onomkeerbaar of we dat nu graag ho-
ren of niet. Vreemd genoeg want zowel de 
Vlaamse lagere school ‘De Klimboom’ als 
het nog altijd succesrijke Vlaamse kinder-
dagverblijf ‘’t Kraaiennestje’ hebben beide 
nog altijd plaats te weinig om iedereen op 
te vangen die dat zou willen. Misschien 
moeten de deskundige onderzoekers die 
feitelijke tegenstrijdigheid eens van nabij 
bekijken.

Natuurpunt krijgt geen natuurreservaat
Kwadebeekboomgaard
Neen, het hoeven niet altijd echt com-
munautaire problemen te zijn, die de 
plaatselijke politici tegen elkaar in het 
harnas jagen. Maar als de Vlaamse over-
heid er op één of an-
dere manier bij be-
trokken is, zetten de 
Franstaligen toch vlugger hun stekels op. 
Vorige maanden werd de Kwadebeek-
koomgaard met de hulp van het Regio-
naal Landschap Pajottenland & Zenneval-
lei weer opgeknapt. Natuurpunt kan, wil 
en mag de boomgaard nu verder onder-
houden. De Franstalige meerderheid wil 
evenwel dat Natuurpunt hiervoor geen 
erkenning als natuurreservaat aanvraagt. 
Krijgt Natuurpunt  die erkenning echter 
niet, dan misloopt de ijverige vereniging 
een pak subsidies van de Vlaamse over-
heid. De gemeente kan op die manier elk 
jaar 24.100 euro werkingskosten uitspa-
ren aan onderhoud.Die erkenning houdt 
volgens Vlaams schepen Geertrui Win-
dels geen beperking in voor de toekomst. 
Toch besliste de francofone meerderheid 
in het gemeentebestuur dat ze van geen 
erkenning als natuurreservaat wil weten.
Waarom wil de Franstalige meerderheid 
met burgemeester Rolin geen aanvraag 

tot erkenning als natuurreservaat? Die 
boomgaard ligt in een vrij groot gebied dat 
als woonuitbreidingsgebied is ingekleurd. 
Het gemeentebestuur wil die boomgaard 
behouden als mogelijk ruilgebied  met 

een terrein elders 
in de gemeente. Bo-
vendien verbindt de 
meerderheid van het 

gemeentebestuur aan het mogelijk ak-
koord met Natuurpunt nog een pak ander 
voorwaarden zoals de duur van de over-
eenkomst die voor 9 jaar geldt en boven-
dien niet automatisch wordt verlengd.
Het nationaal bestuur van Natuurpunt 
moet nu beslissen of het onder de gestel-
de voorwaarden het aanbod van de ge-
meente aanvaardt.

Duurste gemeenten
Knokke en Schilde gaan Rode vooraf in de 
lijst van de duurste gemeenten in Vlaan-
deren. Een appartement kost alhier ge-
middeld 406.700 euro.

Gordelfestival
De Boesdaalhoeve is op 4 september een 
bevoorradingspunt voor de in eer herstel-
de fi etsroute van 100 kilometer doorheen 
de Vlaamse gordel.

Nul op het rapport K&G
Grote verrassing
In Drogenbos werd het voorbije jaar geen 
enkel kind geboren in een gezin waar de 
thuistaal Nederlands is. Neen, niet de 
thuistaal  maar de taal die de
moeder met haar 
baby spreekt werd 
genoteerd. En welke 
taal spreekt elke moeder met haar baby? 
Haar eigen moedertaal
Misschien toch wat relativeren:
De meeste jonge gezinnen zijn inwijke-
lingen met niet-Belgische achtergrond. 
Juiste cijfers ontbreken maar schomme-
len ruim boven de 50 % en zijn zowat 
staatsgeheim in deze gemeente waar de 
woningprijzen relatief te duur zijn voor 
jonge Vlaamse gezinnen die dan maar lie-
ver enkele kilometer verder in Vlaanderen 
gaan wonen. 
Blijft de vraag hoe de vraag werd gesteld 
en door wie. Men moet al van goeden 
(Vlaamse) huize zijn om in het Neder-
lands te antwoorden op een vraag die in 
het Frans wordt gesteld. Heeft men de 

vraag na enkele antwoorden “je ne com-
prend pas” wel in het Nederlands gesteld?
Waarom gaan zoveel kinderen van 
niet-autochtonen naar het  Nederlands-
talig onderwijs? Duidelijk dat velen toch 

wel de toekomstkeu-
ze voor hun kinderen 
correct inschatten.
En tenslotte, wat 

bewijst een rondvraag bij 57 gezinnen? 
Heeft men daarmee alle gezinnen van 
Drogenbos bereikt die in het voorbije jaar 
een kindje kregen? Hoeveel mensen doen 
geen beroep op Kind en Gezin in onze ge-
meente en vallen dus uit de statistieken?
Maar één ding is hoe dan ook zeker: het is 
vijf voor twaalf voor de Vlaamse Gemeen-
schap in Drogenbos indien ze niet wil dat 
deze gemeente helemaal kosmopolitisch 
wordt en geen banden meer heeft met het 
verleden en zijn Vlaamse wortels. Want 
velen komen alleen maar wonen in Dro-
genbos en niet leven, nemen geen deel 
aan het gemeenschapsleven en worden 
vreemden in hun eigen dorp.   

Kraainem onder water, Oudstrijderslaan en viaduct van Kraainem (foto: JV)

Sint-Sebastiaansgilde plant meiboom in Drogenbos
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LinkebeekWemmel

Vluchtelingen, strijders, franskiljons
Integratiebeleid
Vanaf dit kalenderjaar, 2016 dus, worden 
de integratiesubsidies voor het voeren 
van een lokaal integratiebeleid geïnte-
greerd in het gemeentefonds. Voordien 
konden lokale inte-
gratiesubsidies recht-
streeks aan de ge-
meenten toegekend 
worden. Zo ontvingen in 2014 en 2015 
nog 57 gemeenten zulke subsidie. Voor 
Wemmel ging het in 2014 om 90.974 euro 
en in 2015 112.981 euro. In 2016 is Wem-
mel de enige gemeente die nog een lokale 
subsidie (134.000 euro) ontvangt. Lokale 
integratiesubsidies zijn voortaan immers 
beperkt tot onze zes faciliteitengemeen-
ten. Deze subsidie wordt jaarlijks via mi-
nisterieel besluit toegekend vanuit de kre-
dieten integratie en inburgering van het 
agentschap Binnenlands Bestuur. (gege-
vens ontleend uit vraag en antwoord van 
Chris Janssens (VB) aan Vlaams minister 
Liesbeth Homans (N-VA)). Wemmel gaat 
tevens een samenwerkingsakkoord aan 
met vier andere faciliteitengemeenten 
– met name Rode, Linkebeek, Wezem-
beek-Oppem en Drogenbos – om acties 
voor integratie te coördineren. De hogere 
overheid voorziet hiervoor een extra sub-
sidie van jaarlijks 120.000 euro. Kraainem 
trad nog niet toe tot de samenwerking.

Vluchtelingen
In 2013 en 2014 lanceerde Fedasil een op-
roep  naar alle OCMW’s in het land om 
vrijwillig vluchtelingen uit Syrië en Con-
go te hervestigen. In 2013 reageerden 33 
OCMW’s positief en in 2014 stelden 41 
OCMW’s zich kandidaat voor de hervesti-
ging van vluchtelingen. De Vlaamse OCM-
W’s tekenden voor het leeuwenaandeel. 
Het Wemmelse OCMW stelde zich zowel 
in 2013 als 2014 kandidaat om vluchtelin-
gen op te nemen. Verder uit de zes rea-
geerde ook Rode positief in 2014. In 2014 
werden 18 gemeenten, waaronder Wem-
mel en Rode, geselecteerd om in te staan 
voor de begeleiding bij de integratie van 73 
geselecteerde Syriërs en een Congolese fa-
milie. De OCMW’s ontvangen een forfai-
tair bedrag van 2.500 euro per hervestigde 
vluchteling, gefi nancierd door Europa. (uit 
vragen en antwoord van Frank Wilrycx  en 
Egbert Lachaert (Open VLD) aan staatsse-
cretaris Theo Francken (N-VA).

Syriëstrijders
Binnen de politiezone AMOW (Asse, 
Merchtem, Opwijk en Wemmel) wordt 
onderzocht of een deel van de middelen 
kan aangewend worden voor deradicali-
sering. Misschien geen overbodige luxe. 
In ons vorig nummer meldden we reeds 
dat vanuit Wemmel 2 Syriëstrijders ver-
trokken. Ondertussen weten we uit het 
antwoord van minister Jan Jambon (N-
VA) op een vraag van Barbara Pas (VB) dat 
Wemmel ook fi gureert in de lijst van ge-
meenten, waar teruggekeerde Syriëstrij-
ders gedomicilieerd zijn.

Pour les Flamands la même chose
Op de nieuwe markt in Wemmel staat 
al geruime tijd een handelspand te huur. 
Het immobiliënkantoor Crescendimmo 
a�  cheert enkel in de taal van Molière. 
Het pretendeert actief te zijn in Brussel 
en Wallonië en is, vermoeden wij, niet zo 
sterk in “géographie et langues”. Van deze 
boer geen eieren.

Tandarts
Een Wemmelse grootvader zocht drin-
gend medische bijstand voor zijn klein-
zoon van 6 jaar, die geplaagd werd door 
stekende tandpijn. Hij zocht zijn toevlucht 

tot de ‘Dental Clinic Wemmel’ waar men 
terecht kan zonder afspraak. Na doorge-
schakeld te zijn naar een Nederlandstali-
ge secretaresse kreeg onze grootvader te 
horen dat er geen tandartsen ter beschik-

king waren die het 
Nederlands machtig 
zijn. De secretaresse 
kon voor de dag zelf 

nog  twee tijdstippen vrijmaken waarop 
zij zelf beschikbaar was om mee binnen te 
gaan om te vertalen. Moraal van het ver-
haal : gelieve een tolk te voorzien of u te 
schikken naar de agenda van de secreta-
resse die Nederlands kent. Onze grootva-
der heeft met succes een andere tandarts 
gevonden bij wie zijn kleinzoon in zijn 
taal kon geholpen worden.

SFR
SFR (Société Française du Radiotelepho-
ne), de opvolger van Coditel en Numeri-
cable, blijft in hetzelfde bedje ziek als zijn 
voorgangers: een bedroevende service naar 
zijn Nederlandstalig cliënteel. De sfr.be 
webstek oogt op het eerste gezicht correct. 
Men komt terecht op een Nederlandstalig 
voorblad. Klikt men echter verder door, 
dan komt men dikwijls terecht op Frans-
talige schermen. Ook wanneer men een 
op de NL bladzijde een account wil aan-
maken, krijgt men te maken met Fransta-
lige documenten. Een moegetergde Wem-
melse klant maakte SFR hierop attent  op 
8 juni via een contactformulier online en 
wacht nog steeds op een antwoord.

Heengaan van “den Bob”
Op 4 mei namen we onder massale be-
langstelling afscheid van Bob De Cuyper. 
Jarenlang zette Bob zich, meer achter de 
schermen, belangeloos in voor het Vlaams 
verenigingsleven in Wemmel. Geboren en 
getogen in Ukkel in een  voor Vlamingen 
in Brussel moeilijke naoorlogse periode, 
startte Bob zijn engagement bij de Vlaam-
se scouts aldaar. Hij stichtte een gezin in 
Wemmel en nam volop deel aan  het ver-

enigingsleven in de Davidsfondsafdeling, 
jarenlang de grootste ledenvereniging. 
Bob nam decennialang het Davidsfonds-
secretariaat waar en stampte het succes-
volle voordrachttornooi uit de grond dat 
honderden jongeren de kans gaf om po-
dium- en voordrachtervaring op te doen. 
Toen een kwarteeuw geleden het Spel 
zonder Grenzen tussen onze zes facilitei-
tengemeenten georganiseerd werd, stond 
Bob telkens  in voor het coachen van de 
Wemmelse ploeg. 
Beroepshalve was  Bob directeur van 2 
basisscholen, maar hij was zoveel meer 
daarnaast: een geëngageerd vrijwilliger in 
ziekenhuizen, bestuurslid van het Davids-
fonds, enthousiaste gehandicaptenbegelei-
der, toneelspeler, Compostellapelgrim, en 
vele jaren actief lid en  bestuurslid van de 
NCRW (Nederlandse Culturele Raad Wem-
mel). Een en al dienstbaarheid, een “neen” 
stond simpelweg niet in zijn woordenboek. 
Bob, Wemmel zal u nog hard missen!

Blijft De Bruycker burgemeester?
Integratie alhier
Met zowat 1451 personen van vreemde 
origine rijst meteen het probleem van 
hun wenselijke integratie in het lokale 
verenigingsleven. Het zijn vooral Euro-
pese inwijkelingen en 
expats. Die werken 
meestal in Brussel, 
waar ze zich door-
gaans ook ontspannen. De gemeente en 
het OCMW hebben nu hun fi at gegeven 
aan een  wellicht Vlaams (?) (In Sjoenke 
staat geschreven ‘hogere overheid’) ini-
tiatief tot integratie. 120.000 euro wordt 
onder vijf faciliteitengemeenten ver-
deeld, zo lezen we in Sjoenke, de Vlaamse 
gemeenschapskrant. Daarmee wordt ook 
een halftijdse integratieambtenaar aan-
geworven. Een niet-geringe som voor een 
halftijdse ambtenaar, maar wellicht zijn 
er ook werkingskosten aan het project 
verbonden. ‘Eerst zal een grondige om-
gevingsanalyse worden uitgevoerd , daar-
na volgt concrete actie. Het eerste jaar 
van het project zal een onderzoek de in-
stroom en behoeften van deze mensen in 
kaart brengen. De twee daaropvolgende 
jaren zullen er op basis van de resultaten 
acties worden ondernomen die relevant 
zijn voor de vijf gemeenten.’ 
Hopelijk zullen deze Vlaamse (?) plannen  
en centen in eerste instantie leiden tot 
acties die de vreemdelingen toelaten zich 
te integreren in het Vlaams verenigingsle-
ven in onze gemeenten.

Gemiddeld nationaal inkomen
Linkebekenaren verdienen gemiddeld 
20.445 euro. In Sint-Genesius-Rode gaan 
de bezembinders met 22.303 euro naar 
huis. Nationaal/federaal halen we maar 
17.019 euro.   

Muisstil
Op 9 april vocht aangewezen-burgemees-
ter Damien Thiéry bij de Algemene (twee-
talige) Vergadering van de Raad van State 
de beslissing aan van minister Liesbeth 
Homans om de gemeenteraadsbeslissing 
van 29 februari, waarbij de gemeenteraad 
hem voordroeg voor het burgemeester-
schap,  te vernietigen. Nog geen dag later 
dan die beslissing van de gemeenteraad, 
namelijk op 1 maart, had Homans dat be-
sluit al genomen.
Die Vergadering moest binnen 90 dagen 
een uitspraak doen over dat beroep. Nu 
zijn die 90 dagen wel een rekbaar be-
grip, want blijkbaar tellen vakantiedagen, 
feestdagen en wat nogal meer, niet mee. 
Op 9 juli bleef de Raad van State  daarover 
muisstil en ook op 25 juli, dag waarop wij 
de lay-out van deze De Zes opmaakten, 
hadden wij daaromtrent nog niets verno-
men.
Wij gaan er dus stilzwijgend van uit dat 
Damien zijn benoeming niet zal krijgen. 

Dus zal Eric De Bruycker, die als geko-
zene van de Vlaamse lijst, bij gebrek aan 
andere Franstalige kandidatuurstelling, 
door minister Homans als burgemeester 
werd aangesteld, nog een tijdje het bur-

gemeesterschap be-
kleden. Omwille van 
de halsstarrige wei-
gering van de Frans-

talige lijst met De Bruycker samen te 
werken, heeft die zijn ontslag ingediend 
maar blijft hij in functie tot er een nieuwe 
burgemeester is aangesteld.
Het werk voor het collectief vergaderend 
schepencollege blijft inmiddels verdeeld 
over de drie Franstalige schepenen, die 
weigerden ook maar enige bevoegdheid 
aan De Bruycker toe te kennen.

50 jaar Franstalige school

De Franstalige gemeenteschool, zo lezen 
we in Sjoenke,  vierde haar vijftigjarig 
bestaan. Na de invoering van de facilitei-
ten in 1963 begon de Franstalige  school 
in 1965 op verzoek van 26 ouders bij het 
gemeentebestuur met een kleuterklas, in 
1966 met het eerste leerjaar. Dat leerjaar 
vond zelfs in haar eerste jaar bij plaatsge-
brek elders onderdak in de privé woonka-
mer van de latere schepen en burgemees-
ter.
In de loop der jaren vindt er wel een op-
vallende verschuiving plaats tussen het 
aantal leerlingen in de Franstalige kleu-
ter- en basisschool en de Nederlands-
talige school. Die laatste was jarenlang 
het kleinere broertje van de Franstalige 
school, die ooit 241 kinderen telde. In 
1996 zijn er in de Nederlandstalige school 
239 leerlingen, in de Franstalige 237.  In 
het schooljaar 2015-2016 zijn er 188 in het 
Nederlandstalig en 155 in het Franstalig 
onderwijs. Veel taalgemengde en zelfs 
Franstalige gezinnen verkiezen blijkbaar 
voor hun kinderen de Nederlandstalige 
school. 

Schooljaar 2015-16 telt 188 kinderen in 
de Nederlandstalige gemeenteschool

Bob De Cuyper
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Ieder zijn Zes
Dank
Voor de zesde keer op rij steken wij in de 
eff ectieve subsidiemap van het gemeente-
bestuur van Melle. Voor 125 euro. Welke 
Mellenaar feliciteert zijn gemeentebestuur 
hiervoor? Wij doen het van ganser harte.

Regenboogvlag
Het feit dat 6 van de 327 aangesproken ge-
meenten in Brussel en Vlaanderen weiger-
den de regenboogvlag uit te hangen op de In-
ternationale dag tegen holebi-en transfobie 
in mei, kon uiteraard op heel wat a� euring 
rekenen in de weldenkende pers. Het dient 
gezegd dat onze zes faciliteitengemeenten 
met Wezembeek-Oppem, Kraainem, Linke-
beek en Drogenbos sterk vertegenwoordigd 
waren in het selecte groepje dwarsliggers. 
We hebben zo een sterk vermoeden dat het 
niet vlaggen met ons o�  cieel symbool op 
de Vlaamse feestdag in dezelfde gemeenten 
minder a� euring en weerklank zou sorte-
ren in dezelfde persorganen.

Gepensioneerden in de zes
Olivier Maingain (Défi ) verkreeg van mi-
nister Bacquelaine (MR) cijfers over de 
taalrol van alle gerechtigden op een pen-
sioen, betaald door de Rijksdienst voor 
Pensioenen in de zes  voor de jaren 2010, 
2011 en 2012. Het valt op dat de cijfers 
voor de Nederlandstaligen jaar na jaar 
achteruitgaan. De Vlamingen sterven uit 
en worden in de statistieken vervangen 
door ‘jongere’ Franstaligen. 
% pensioengerechtigden in de zes volgens taalrol

2010 2011 2012

N F N F N F

Drogenbos 36,04 63,96 34,90 65,10 33,25 66,75

Kraainem 37,61 62,39 37,51 62,49 35,34 64,66

Linkebeek 33,75 66,25 32,83 67,17 31,02 68,98

Rode 50,58 49,42 49,64 50,36 48,78 51,22

Wemmel 56,02 43,98 54,94 45,06 54,57 45,43

W-O 43,43 56,57 42,53 57,47 41,75 58,25

Dat blijkt des te meer uit de cijfers van 
‘nieuwe’ gepensioneerden, namelijk die-
genen voor wie in de betrokken jaren 
voor het eerst een betaling gebeurde.
% ‘nieuwe’ pensioengerechtigden in de zes 
volgens taalrol

2010 2011 2012

N F N F N F

Drogenbos 31,03 68,97 26,47 73,53 15,91 84,09

Kraainem 33,33 66,67 26,67 73,33 19,57 80,43

Linkebeek 10,71 89,29 21,05 78,95 24,39 75,61

Rode 41,09 58,91 38,56 61,44 38,52 61,48

Wemmel 31,40 68,60 45,37 54,63 44,09 55,91

W-O 39,08 60,92 33,33 66,67 22,99 77,01

 Het moge duidelijk zijn dat het percen-
tage Nederlandstaligen, zij het dat het 
stelselmatig daalt, toch nog een te posi-
tief beeld geeft voor de indicatie van de 
taalaanhorigheid van de inwoners in het 
algemeen. De verfransing is immers gro-
ter aan de basis van de leeftijdspiramide.

Cijfers Kind en Gezin
Kind en Gezin publiceert jaarlijks, per ge-
meente, cijfers over de taal die gebruikt 
wordt tussen moeder en kind. De gege-
vens worden geregistreerd in de databank 
Mirage door regioteamleden van Kind en 
Gezin tijdens contacten met gezinnen met 
jonge kinderen (bezoeken in de kraamkli-
niek, huisbezoeken, aanmeldingen op een 
consultatiebureau en zelfmeldingen…) 
Het bereik van de doelgroep van Kind 
en Gezin is groot. Kind en Gezin komt 
in contact met heel veel kinderen (inclu-
sief illegalen, kandidaat-vluchtelingen en 
doodgeborenen) en de databank kan dan 
ook als accuraat beschouwd worden.
Uit de meest recente cijfers van 2015 blijkt 
dat het Nederlands in de zes verder terrein 
verliest maar niet noodzakelijk ten voorde-
le van het Frans (Wemmel uitgezonderd).
Taal moeder -kind

2014 2015

N F ander N F ander

Drogenbos 1,8 66,0 32,2 0,0 59,3 41,7
Kraainem 9,0 55,0 36,0 5,1 57,1 37,8
Linkebeek 8,1 83,8 8,1 6,1 75,8 18,1
Rode 15,2 67,6 17,2 12,1 65,5 22,4
Wemmel 12,5 52,6 34,9 10,8 62,7 14,5
W-O 8,5 58,9 32,6 10,3 57,2 32,5

Niveau Nederlands daalt
In De Standaard van 17 maart bracht re-
dacteur Tom Yserbaert een leerrijk ar-
tikel over het toenemend gebrekkiger 
Nederlands op de secundaire scholen in 
de Vlaamse gordel rond Brussel. De au-
teur bracht er ook vergelijkende grafi e-
ken met de percentages van het aantal 
Nederlandstalige kinderen, zowel in het 
kleuter- als het secundair onderwijs. De 
cijfers van de Vlaamse overheid hadden 
wel betrekking op het schooljaar 2012-
2013 en  zullen er in 2015 -2016 nog wat 
lager uitvallen omwille van de toenemen-
de ontnederlandsing van onze gordelge-
meenten.           
Het Nederlands van de eerstejaars secun-
dair screenen brengt aan het licht dat het 
niveau voor sommigen slechts dat van het 
vierde leerjaar basisonderwijs is en dat de 
kloof met kinderen met een goede taal-
beheersing steeds groter wordt. Taalach-
terstand, kansarmoede en diversiteit zijn 
alhier dezelfde als die in de hoofdstad. 
Een burn-out van veel leerkrachten of 
een verhuis naar scholen verder weg zijn 
mee redenen voor een aanpak die verge-
lijkbaar is met de inspanningen van de 
Vlaamse overheid voor het onderwijs in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Nederlandsonkundig
In de beleidsbrief Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin voor 2015-2016 staat uit-
drukkelijk vermeld dat bij de inspectiebe-
zoeken  van zorginstellingen de naleving 

Wezembeek-Oppem

Rand verandert rap
Snelle verandering 
Het Steunpunt Sociale Planning van de 
provincie Vlaams-Brabant voerde een 
nieuw studie uit over de minderheden 
in Vlaams-Brabant. Het is, zo lezen we 
in ‘Uitgekamd’, de 
Nederlandstalige ge-
meenschapskrant in 
Wezembeek-Oppem, een navolgstudie 
van een gelijkaardige studie uit 2010. Van 
de inwoners van de zes faciliteitenge-
meenten is 40 % van niet-Belgische her-
komst. Dat is, zo laat onderzoeker Filip 
De Maesschalck weten, wel een nieuwe 
recent ingevoerde parameter, waarbij de 
niet-Belgische geboortenationaliteit van 
één van beide ouders volstaat om zelf 
ook in die categorie te worden ingedeeld. 
In 1990 ging het nog om 16,9 %, in 2005 
was dat al 28 % en nu 39,3%. Verder ver-
meldt het artikel ook nog dat in onze zes 
gemeenten heel weinig leerlingen kiezen 
voor Nederlandstalig middelbaar onder-
wijs. Voor Kraainem spreekt de studie van 
nauwelijks 15 %. Andere cijfers werden 
hieromtrent in ‘Uitgekamd’ niet gepubli-
ceerd. 
Ooit werd aan tegenstemmende Vlaams-
gezinden bij de invoering van de facilitei-

ten in 1963 door minister Van Elslande 
voorgespiegeld dat de uitbreiding van het 
aantal lesuren Nederlands in het Fransta-
lig basisonderwijs ervoor zou zorgen dat 
vele Franstaligen voor Nederlandstalig 

middelbaar onder-
wijs zouden kiezen. 
In de zes gebeurt dat 
blijkbaar niet zo van-

zelfsprekend.

Deutsche Schule Brüssel
In 3 talen wordt er door de internatio-
nale Deutsche Schule Brüssel met een 
spandoek verkondigd dat ze reeds 10 
jaar tweetalig zijn. Zolang al worden er 
klassen ingericht in het Duits-Frans of 
Duits-Engels. Blijkbaar is het Nederlands 
niet interessant genoeg om onderwezen 
te worden. Zelfs al staan je schoolgebou-
wen in Vlaanderen.

van de voorwaarde dat gebruikers in het 
Nederlands kunnen worden geholpen, 
een speciale aandacht moet krijgen. De 
beleidsbrief kondigde tevens aan dat in 
het najaar van 2015 een inventaris zou 
opgelijst worden van voorzieningen  die 
volgens de vaststellingen van de Zorg-
inspectie niet of in beperkte mate Ne-
derlandstalige hulp-en dienstverlening 
kunnen aanbieden. In het antwoord van 
Vlaams minister Jo Vandeurzen op vraag 
van Griet Coppé (beiden CD&V) wordt 
deze lijst nu gepubliceerd en moeten we 
aannemen dat, conform de regelgeving, 
de bevoegde autoriteiten de nodige maat-
regelen zullen nemen. We nemen hierna 
enkel het aantal instellingen per gemeen-
te over. In het gepubliceerde antwoord 
worden de namen van de instellingen ge-
publiceerd. Het moge duidelijk zijn dat de 
in gebreke blijvende instellingen geens-
zins beperkt blijven tot Brussel en de zes.

woonzorg-
centra

kinder-
opvang

gehandi-
captenzorg

Brussels gewest

Brussel 14

Evere 1 8

Jette 1
Neder-over-
Heembeek 1

Sintt-Lanbrechts-
Woluwe 7

Vorst 1
Watermaal-
Bosvoorde 4

Vlaams Gewest

Faciliteitengemeenten

Drogenbos 1

Kraainem 5

Linkebeek 1 1
Sint-Genesius-
Rode 1

Wezembeek-
Oppem 1

Wemmel 1

Andere

Dilbeek 2

Hoeilaart 2

Huldenberg 1

Koksijde 1

Overijse 3 5

Tervuren 2

Vilvoorde 1

Zaventem 9

Zellik 1

Dit overzicht is een momentopname uit 
het najaar 2015. Het is mogelijk dat een 
aantal instellingen die in deze lijst voor-
komen intussen al maatregelen hebben 
genomen om de situatie bij te sturen. 

Opmerkingen T.OP Noordrand
Het zogenaamde T.OP (Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma) Noordrand  
plan zorgde voor heel wat commotie in 
Vlaamse middens omdat hier, vanuit 
de Vlaamse administratie zelf, een toch 
wel verregaande verstedelijking van de 
Vlaamse Rand bepleit werd. Belangstel-
lenden konden tot 4 april  opmerkingen 
maken. In een antwoord op een vraag van 
Lieve Maes (N-VA) laat Vlaams minister 
Joke Schauvliege (CD&V) weten dat in to-
taal 39 reacties ontvangen werden, veelal 
van overheden, administraties, verenigin-
gen en bedrijven. Alhoewel de plannen 
verregaande verstedelijkingsprojecten in 
Wemmel en Merchtem voorzien, reageer-
den beide gemeenten verrassend genoeg 
niet. Andere gemeenten in de rand deden 
het wel. De teneur van veel opmerkingen 
is dat de gemeenten te weinig betrokken 
zijn en de visie te veel vertrekt van verste-
delijking. Minister Schauvliege geeft aan  
dat het actieprogramma er op basis van 
de opmerkingen fundamenteel anders 
zal uitzien dan het gecontesteerde ‘Proe-
ve van Programma’, dat eerst voorgelegd 
werd. 
Het alert optreden van VVB (Vlaamse 
Volksbeweging) alarmeerde de Vlaamse 
opinie. Gezien de voorgeschiedenis blijft 
in dit dossier de grootste Vlaamse waak-
zaamheid geboden.

Miljardentransfers
Wat gebeurt er 
met de miljarden 
geldtransfers uit 
Vlaanderen? Wat 
gebeurt er met 
uw bijdragen, uw 
a� oudingen, uw 
vergoedingen? 
Lees het in bo-
venstaand col-
loquiumverslag. 
Stort 5€ op rek. 
BE09 4366 2680 4157 van AK-VSZ (Aktie-
komitee Vlaamse Sociale Zekerheid) met 
vermelding: ‘Brochure’. 

Geen Nederlands voor Duitse kinderen
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