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Weg met ons!

De oostelijke uithoek van de faciliteitengemeente Wemmel ligt pal tegen Parking C. Met zijn 27 ha ligt die op de Heizelvlakte, maar wel op Grimbergs grondgebied. Sinds de wereldtentoonstelling van 1958 werd de stad Brussel eigenaar van de gronden. Daar werd het puin van de wereldtentoonstelling gedumpt
en daar bovenop werd een parking aangelegd o.m. voor de tentoonstellingspaleizen van de stad Brussel. Nu is het een vrij troosteloze vlakte vol biggenruggen voor parkerende wagens. Dwars over de hele parking C liggen nog steeds de traceerbare resten van “buurtweg nr. 3”, die daar ooit open en bloot als
verbindingsweg diende tussen een uithoek van Strombeek-Bever en de gemeente Wemmel. Het tracé van de voetweg valt zelfs samen met de hoofdas van
deze parking. Deze weg werd in 2006 voor een klein gedeelte afgeschaft (een kort traject dat onder de afrit van de Ring lag), maar voor het overgrote deel
bleef de buurtweg voortbestaan.
Het probleem van deze voetweg kwam
pas aan de orde toen de gemeente Grimbergen de kwestie ter sprake bracht bij
de notaris die parking C wou opdelen in
vier deelgebieden. De gemeente had al in
2006 aan de stad Brussel laten weten dat
er een oplossing moest komen voor de
buurtweg, maar de stad heeft daar toen
niet op gereageerd. Nu de stad Parking
C aan Ghelamco voor 99 jaar in erfpacht
heeft gegeven om er onder andere een
stadion en nog veel meer op te kunnen
bouwen, blijkt een afschaffing van de betrokken buurtweg niet te zijn gebeurd.
Daar ligt nu dus een stevige ‘dwarsligger’
voor het geplande project.
Eerst heeft Ghelamco vrij brutaal met een
dagvaarding en met een dwangsom van
1000 euro per dag voor de vrederechter
geëist dat het Grimbergs gemeentebestuur bij de Bestandige Deputatie de afschaffing van de zogezegd niet meer bestaande en al dertig jaar in onbruik zijnde
buurtweg zou vorderen. Ondertussen
mengden ook vijf bewoners van de naburige wijk zich in de procedure. Zij wensten ten allen prijze de inplanting van het
stadion op Parking C tegen te houden. Tegelijkertijd verklaarde ook de Grimbergse
gemeenteraad met de instemming van
CD&V, Open VLD en Groen zich bereid
de buurtweg tegen 557.400 euro (150 euro
per m²) te verkopen aan de stad Brussel.
De vrederechter bracht onder grote mediabelangstelling een bezoek aan Parking
C. In dit dossier hadden de buurtbewoners zich terecht tot een advocaat gewend
die dergelijke dossiers omtrent buurtwegen van naaldje tot draadje kent. Allicht
heeft zijn argumentatie dan ook bijgedragen tot het vonnis dat de vrederechter op
9 september heeft uitgesproken. Daarin
werd vastgesteld dat de buurtweg helemaal niet verdwenen was en dat het gemeentebestuur bijgevolg de normale procedure voor de afschaffing moest starten.
Hierdoor kan nu iedere belangstellende
zijn bezwaren tegen de afschaffing kenbaar maken via een openbaar onderzoek.
De toelating om die procedure op te starten is op 27 oktober door de Grimbergse
gemeenteraad goedgekeurd. De meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en
Groen keurden die toelating goed, samen
met twee oppositieleden van UF. Groen
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Skipiste te Neerpede in Anderlecht: alternatieve locatie voor stadion?
had nochtans kort voordien op Parking
C voor de media een show opgevoerd om
haar ‘verzet’ tegen de komst van het stadion onder de aandacht te brengen.
Mensen die bezwaren hebben tegen de
afschaffing van de buurtweg krijgen een
aantal dagen tijd om deze aan het Grimbergse gemeentebestuur kenbaar te maken. Die procedure omtrent de al dan
niet af te schaffen (buurt)weg brengt in
haar geheel maanden vertraging te weeg
voor de verdere stadionplanning. Daarom
brengen we dit artikel onder de titel: ‘Weg
met ons.’

Milieueffectenrapport
Precies op dezelfde dag keurden ook Departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse overheid het project
Milieueffectenrapport (MER) goed. Een
kleine maand voordien hadden Vlaamse
ambtenaren van Mobiliteit een erg negatieve beoordeling over de mobiliteitseffecten te kennen gegeven: het aantal
bezoekers dat met de wagen zou komen
was onderschat, het aantal bezoekers met
het openbaar vervoer zou overschat zijn.
Als reactie daarop had het studiebureau
het project even teruggetrokken om het
nog wat ‘robuuster’ te kunnen maken en
daarna weer ingediend met het nu gekende gevolg.
Met dit document kan Ghelamco nu zijn
bouwaanvraag indienen bij de gemeente

Grimbergen en de aanvraag van de milieuvergunning bij de Bestendige Deputatie.
Heel het project omvat een zogeheten
“Multifunctioneel complex”, een reusachtig gebouw waarin naast een voetbalstadion met meer dan 60.000 zitjes, ook
horeca, kantoren, parking voor 1000 wagens en socio-culturele inrichtingen hun
plaats zullen krijgen. De thuismatchen
van de Rode Duivels en van RSC Anderlecht staan er al ingeboekt. Het stadion
moet speelklaar zijn voor het midden van
2019 want het Europees voetbalkampioenschap 2020 heeft er al drie groepswedstrijden en één achtste finalewedstrijd aan
toegewezen. Naast dit reuzencomplex zal
de grootste ondergrondse parking ter wereld gebouwd worden (10.000 plaatsen),
met daarbovenop een zes verdiepingen
hoge ‘innovatiecampus’ met een grondoppervlakte van 150.000m², bestemd voor

allerlei geneeskunde– en sportgerichte
bedrijven. Tot en met verblijftoeristische
logies. Een park van 16 ha en een Paviljoen
voor socio-culturele activiteiten ronden
het mooi ogend geheel af.
Omwille van de buitenmatige schaal en
het ruimtelijk impact is dit project voor
ons evenwel niet verenigbaar met de
omgeving, zoals het uitdrukkelijk in het
GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor dit Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) staat vermeld.
Wie daarenboven beweert dat de totale
vloeroppervlakte in dit project beperkt
zou zijn tot 50.000 m² recreatieactiviteiten en 20.000 m² kantooroppervlakte, die
draait de bevolking een rad voor de ogen.
En dan hebben we nog niets gezegd over
de verwachte Brusselse taalinvasie met dagelijkse werkgelegenheid voor zowat 3500
personen. Dat zal voor Vlaamse ambtenaren een zorg wezen. Evenmin de beschouwing dat het om een grootstedelijk project
gaat voor een Vlaamse gemeente, die aan
de rand van de stad ligt. En wat dacht u
van een inplanting van het hele project op
het meest filegevoelige deel van de nu al
oververzadigde en straks nog te verbreden
Brusselse Ring? Omwille van de omvang
van dit artikel zwijgen we tenslotte zedig
over luchtkwaliteit, geluid en trillingen,
bodem, water, fauna en flora.
Dat Vlaamse ambtenaren hierbij ook niet
uitgaan van de herhaalde beloften van politici dat het stadion geen eurocent aan de
belastingbetaler zou kosten maar wél van
de veronderstelling dat de Brusselse metrolijn van aan het Koning Boudewijnstadion naar Parking C spontaan en zonder
kosten voor de belastingbetaler zou worden verlengd, is hun tenslotte niet kwalijk
te nemen.

2500 euro
Voor de zevende keer kregen we van de vzw Flandria uit Gent
een jaarlijkse steunbijdrage van 2500 euro. Wij beseffen maar
al te goed dat wij dat te danken hebben aan onze blijvende inzet voor het behoud van het Nederlandstalig karakter van onze
Vlaamse gordel rond Brussel. Als we evenwel de bestuursleden
van die vzw in ogenschouw nemen en 50 jaar terugblikken, dan vinden we trouwe vrienden weer met wie de penningmeester van onze vereniging in het toenmalig Volksuniebestuur van het arrondissement Gent-Eeklo mocht samenwerken als tijdelijke Gentenaar en penningmeester. Zelfs na vijftig jaar betuigen de bewonderaars van Jacob van
Artevelde nog graag hun aloude waardering voor wie zich voor hen heeft ingezet.
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Teirlinck is geworpen...
Herman Teirlinck in Drogenbos
De gemeente Beersel heeft het Herman
Te i r l i n c k m u s e u m
op de Uwenberg gesloten. Het bronzen
beeld van de schrijver,
gemaakt door Wilfried Pas, stond er in de
tuin. Door de voorziene verkoop van het
huis en de tuin moest het beeld een ander
onderkomen krijgen. Jan Decleir, die er
eigenaar van werd bij het opdoeken van
Studio Herman Teirlinck in 2000, nam
contact op met de directeur van het Felix
De Boeckmuseum. Omwille van de nauwe banden tussen beide kunstenaars is
op 23 september onder ruime belangstelling het beeld officieel ingehuldigd door
Jan Decleir en staat het nu op het terras

van het museum met het gezicht naar de
Zennevallei en het geliefde Beersel van de
schrijver. Een mooie
gebaar van liefde voor
de kunst en het verleden van de streek.
Voor de liefhebbers van wandelen: er is
een mooie wandeling die vertrekt aan het
museum en langs de kronkelende Zenneboorden loopt naar het kasteel van Beersel om te eindigen aan de Uwenberg, waar
de schrijver tot zijn dood in 1967 woonde.
In het plaatselijke restaurant “De Drie
Fonteinen” vindt men nog foto’s en andere herinneringen aan de “mijolclub” waarvan o.a. Felix De Boeck, Ernest Claes, Gerard Walschap, August Vermeylen en vele
anderen deel uitmaakten.

Drogenbos

Bronzen beeld Herman Teirlinck ingehuldigd door Jan Decleir (foto: Lerminiaux)

van Hoobrouck trekt zijn broek niet af
Te Vlaams beleid?
Meer dan eens steken we ons licht op
bij Het Nieuwsblad
en bij Het Laatste
Nieuws in hun regionaal nieuws over
onze zes gemeenten. Half oktober schreef
Dieter De Beus voor Het Nieuwsblad zijn
visie neer op het ontslag van oud-burgemeester François van Hoobrouck. 82
is deze baron d’Aspre. Van 1995 tot 2006
was hij effectief burgemeester maar van
2007 tot en met 2012 kon hij enkel de titel
waarnemend burgemeester op zijn hoed
steken. De Vlaamse regering had haar
buik vol van zijn bestendige weigering de
Vlaamse omzendbrieven (Leo) Peeters en
Martens na te leven. In 2013 kreeg de lijstaanvoerder van de francofone lijst Frédéric Petit wel die benoeming omdat men
hem persoonlijk niet als schuldige had
kunnen aanwijzen voor de achterbakse
verzending van de oproepingsbrieven in
de twee talen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die moest eerst in het Nederlands en achteraf kon men een Franstalig
exemplaar aanvragen.
Sindsdien zwaait Petit de burgemeestersscepter en het moet gezegd dat hij zich
als een tweetalige burgemeester in het
Vlaamse Wezembeek-Oppem opstelt. Als
je dan in je eigen fractie af te rekenen hebt
met een oud-burgemeester die vindt dat
je een ‘te Vlaams beleid’ voert en daarom
de gemeenteraad soms met ‘Franstalige‘
provocatietoespraken op stelten zet, dan
zijn voor Petit de welvoeglijkheidsgrenzen
overschreden. Twee hanen op een mesthoop, weet je. van Hoobrouck stelt vast
dat zijn haring niet meer braadt als vroeger
en dus trekt hij op zijn leeftijd ons inziens
de juiste conclusie: ontslag. Naar verluidt
heeft hij dat voor de gemeenteraad niet
gemotiveerd, maar als je elders verkondigt
‘Petit wil benoemd blijven als burgemees-

ter en heeft als Franstalige zijn broek laten
zakken’, dan veronderstellen we dat van
Hoobrouck zijn franskiljonse broek wel
wil ophouden en dus
niet meer past in de
Vlaamse Wezembeek-Oppemse gemeenteraad.

Wezembeek-Oppem
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François van Hoobrouck neemt ontslag
Petit vindt de commentaar van zijn voorganger spijtig, noemt ze onwaar en wil
naar eigen zeggen een burgemeester zijn
van alle inwoners.
Jan Walraet van de Vlaamse oppositie
WO-plus vindt dat Petit gematigder is
maar Vlamingen niet voortrekt en op
een ander manier beleid voert. Voor van
Hoobrouck is het niet simpel als gewezen
burgemeester nu zonder politieke invloed
als gemeenteraadslid op de meerderheidsbanken zijn broek te moeten verslijten.
Wij zullen François op de gemeenteraad
missen. Want over wie zullen wij nu communautair moeten gaan schrijven? Wij
blijven hem wel dankbaar omdat hij ons
zoveel schrijfstof heeft geleverd. Maar
ook omdat hij wél abonnee was op ons
blad, wat niet van alle ‘Vlaamse’ gemeenteraadsleden kan gezegd worden, en het
waarschijnlijk met belangstelling heeft
gelezen.

Terugblik en subsidies
Tijdperk Geurts in Wemmel
Op 16 juli overleed voormalig burgemeester Jos Geurts.
Met zijn 36 jaar burgemeesterschap (van
1964 tot 2000) heeft
hij gedurende een lange tijdspanne het
beleid in Wemmel bepaald en gekleurd.
Na de verkiezingen van 1958 beschikt
toenmalig CVP-burgemeester Henri De
Keersmaecker slechts over 6 zetels op
een totaal van 11. Een wankele meerderheid want schepen Louis Van Roy boycot
regelmatig de vergaderingen waardoor
tal van beslissingen niet kunnen genomen worden. Vanuit de oppositie maakt
Geurts hier dankbaar gebruik van. Hij
krijgt de boordeigenaars aan zijn kant. Bij
de aanleg van wegen werd vroeger vaak
op kosten van de gemeente een voorlopig
wegdek aangebracht. Wanneer nu deze
straten een grondiger beurt krijgen is dat
hoofdzakelijk op kosten van de aangelanden, wat veel kwaad bloed zet.
Dank zij de onenigheid langs christelijke
kant, waar men er niet in slaagt een enkele lijst samen te stellen, slaagt Geurts er
in 1964 in met zijn liberale lijst 5 zetels
binnen te halen en kan hij met de 2 socialisten een meerderheid vormen van 7 op
de inmiddels 13 te begeven zetels.
Ondertussen is Wemmel ook gezegend
met de faciliteiten en hier speelt Geurts
handig op in en weet hij de Franstaligen
te paaien door de faciliteiten zeer soepel
en verregaand toe te passen. Vanaf 1970
zal hij telkens met een tweetalige Lijst van
de Burgemeester, waarop Nederlandstalige en Franstalige kandidaten mekaar afwisselen, naar de stembusslag trekken.
Aanvankelijk komt er zelfs geen afzonderlijke Franstalige lijst meer op en haalt
Geurts met gemak telkenmale de volstrekte meerderheid tot in 2000.
Mede dank zij zijn Franstalig-vriendelijk
beleid wordt Geurts bij gratie van het
FDF in 1971 aangesteld als secretaris van
de Brusselse agglomeratieraad, een zeer
lucratieve functie die tot 1989 zal doorlopen. De wet van 26 juli 1971 voorziet in de
oprichting van de Brusselse agglomeratie
en 5 omliggende federaties van gemeenten uit de Rand, met name de Randfederaties Asse, Halle, Tervuren, Vilvoorde en
Zaventem. Waar de Randfederaties reeds
in 1977 ophouden te bestaan, zal de Brusselse agglomeratieraad pas vanaf de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in 1989 worden opgeheven.
Dank zij de doorgedreven tweetaligheidspolitiek vanaf 1964 geraakt de Wemmelse verfransing in een stroomversnelling.
Nog vóór 1963, dus voor het burgemeesterschap van Geurts, wordt al een hand
naar de Franstaligen uitgestoken door bij
de oprichting van een lagere school in de
Sint-Engelbertusparochie ook Franstalige
kleuterklassen te voorzien. De belangstelling van Franstalige ouders blijft echter
laag en pas na de oprichting van een eigen
Franstalige gemeenteschool, formeel in
1966, neemt het Franstalig onderwijs een
hoge vlucht.
Naast de imposante schoolgebouwen tekent Geurts tijdens zijn beleidsperiode
nog voor een paar prestigeprojecten zoals
de residentie voor senioren en de nieuwe
Markt.
In 2000 haalde Geurts nog steeds de volstrekte meerderheid met 17 van de dan
23 te begeven zitjes, maar hij ziet af van
het burgemeestersambt. Officieel omwille van gezondheidsredenen en de leeftijd,
maar ondertussen loopt er een onderzoek
tegen hem wegens valsheid in geschrifte,

gebruik van valse stukken en verduistering als ambtenaar. Hij wordt voor de
feiten een jaar later
effectief veroordeeld.
Hij blijft tot zijn dood
op een onopvallende
wijze in Wemmel wonen en houdt zich
ver van alle politiek.

Wemmel

Cultuur Bar Bar
De vroegere cafetaria van het CCVG De
Zandloper kreeg tijdens de zomervakantie een geslaagde facelift. Na bijna 30 jaar
was het café wat uitgeleefd en de noodgedwongen uitbaterswissel gaf de tijd om de
cafetaria grondig te renoveren. De vakantieperiode werd efficiënt benut. Wie na
twee maanden niets vermoedend de cafetaria binnenstapt kan moeilijk geloven
dat het café slechts twee maanden dicht

Vernieuwde cafetaria: Cultuur Bar Bar
bleef. Het resultaat mag zeker gezien worden: de gedateerde cafetaria vervelde tot
een hippe brasserie. Het lijkt er sterk op
dat de cafétaria, herdoopt in Cultuur Bar
Bar, meer dan ooit de ontmoetingsplaats
van de Wemmelaars zal worden.

Subsidiëring Franstalig onderwijs
In een vorig nummer publiceerden we
de cijfers omtrent de betoelaging van het
Franstalig onderwijs in de zes, waarbij we
nogmaals de absurditeit aanklaagden dat
we zelf de verfransing financieren. We
worden nogmaals met deze realiteit geconfronteerd naar aanleiding van het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op de vraag van
Vlaams parlementslid Lieve Maes (N-VA).
Op 19 februari 2016 heeft de Vlaamse regering beslist om capaciteitsmiddelen voor
het onderwijs vast te leggen voor 20162018. Wemmel is een van de gemeenten
die bedacht worden met een toelage (van 1
miljoen euro) om de capaciteitsproblemen
op te vangen. Lieve Maes vroeg minister
Crevits wat deze dacht van de uitlatingen van de MR-schepen van onderwijs in
Wemmel, die aangaf een deel van het geld
te willlen besteden aan het Franstalig onderwijs. Crevits stelt dat de lokale taskforce belast is met een rangschikking van de
meest relevante capaciteitsprojecten voor
de komende drie jaar en dat deze lokale
taskforce het best geplaatst is om de lokale capaciteitsnoden in te schatten. Crevits
herhaalt dat zowel het Nederlandstalig als
het Franstalig onderwijs (faciliteitenscholen) in de faciliteitengemeenten vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Onderwijs. Zo worden in Wemmel
zowel de Nederlandstalige als de Franstalige gemeentelijke basisschool gesubsidieerd met middelen vanuit de Vlaamse
Gemeenschap, inclusief de financiering
van scholenbouw. Misschien wel wettelijk
en de realiteit vandaag, maar wij blijven
de faciliteiten bestempelen als een stommiteit van jewelste en blijven het absurd
vinden dat wij zelf de verdere verfransing
mogen financieren.
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Werken en pesten
Echt nieuw infoblad
Waait er dan toch nieuwe wind door het
Kraainemse gemeentehuis? Men zou het
bijna geloven als men
de jongste van kop tot
teen vernieuwde editie van het gemeentelijk infoblad in handen krijgt. Een brochure waar men spontaan gaat in bladeren. Hier en daar zelfs wat meepikt. In
vergelijking met wat we hier gewoon waren op dit vlak, is dat meer dan een stap
in de goede richting. Tenminste als we
het hebben over alleen maar een nieuw
gemeentelijk infoblad. Samengevat: het
nieuwe gemeentelijk infoblad spreekt
aan. In een tweede bijgevoegde brochure krijgt men alle informatie over alles
wat er in deze gemeente leeft op cultureel vlak, voor de jeugd, het onderwijs, de
sport en welzijn in het algemeen.
Het is en blijft natuurlijk “maar” een “gemeentelijk” infoblad, het is dus gebonden
aan een welbepaalde maar beperkte zakelijke opdracht. Maar het is ook geen zoveelste spectaculaire politieke reclamefolder, die men meteen naar de papierstapel
verbant, wel integendeel. Kleurrijk, korte
goed leesbare teksten, informatief, zeker
geen publicitair lijfblad van het nieuwe
gemeentebestuur. Hier is zichtbaar een
stevige redactieploeg aan het werk. Nederlandstaligen en Franssprekenden krijgen elk de helft van de 48 beschikbare
bladzijden, 24 dus per taalgemeenschap.
Voor sommigen is die taalkundige opsplitsing zeker een zoveelste steen des
aanstoots: Kraainem, is nu eenmaal geen
tweetalige (Brusselse) gemeente maar een
Nederlandstalige Vlaamse gemeente met
taalfaciliteiten voor de Franstalige inwoners van Kraainem. Zo’n 50-50 taalkundige opdeling in een Brusselse en dus tweetalige gemeente is volgens de regels van
het spel. Misschien moet de gemeentelijke Vlaamse oppositielijst Open toch eens
herinneren aan de wenselijkheid om hier
voorrang te geven aan het Nederlands.

Drugs en hutten
van de Vlaamse diensten, die er aan toevoegen dat dit gebeurt op “basis is van
een ruwe planning”.
Niet kwaad worden
als het dan toch nog
langer duurt: terwijl
men toch bezig is en er nu al vertraging is,
wil men tussendoor ter plekke nog ander
serieus werk doen op dezelfde “Vlaamse”
werf. Werken die nochtans voor pas nadien gepland waren. Aan de handelaars in
de omgeving wordt vriendelijk gevraagd
de adem tot zolang in te houden. Voor zover er na afloop van de werken ter plekke
nog handelaars zullen overblijven.

Kraainem

“Werken hervatten maandag”!
Zo stond het te lezen in de regionale
weekeinddagbladen van half september.
Einde juli 2015 kon men op de regionale
pagina van dezelfde krant het volgende
lezen:”Twee jaar lang filerijden op Woluwedal.” Het gaat inderdaad nog maar
eens over de werken aan en rond de zogenoemde Put van Woluwe, de kruising van
de Leuvense Steenweg en de Woluwelaan.
Onze verbazing was groot toen we ter
plaatse vaststelden dat het bericht inderdaad klopte: de werken zijn die maandag
19 september jl. echt opnieuw van start
gegaan. Eerst opvallend schuchter, met
drie arbeiders en één kruiwagen, een
beeld dat ons herinnerde aan een historische bijdrage van het televisieprogramma Echo over een half dozijn arbeiders,
die met hun schop als hoofdsteun staan
te kijken hoe één van hen de geplande wegenwerken uitvoert.
Intussen werd de verwilderde flora, die
stilaan de werf overwoekerde, hier en daar
wat weggewerkt, diepe putten werden zo
goed als mogelijk gevuld in afwachting
van betere tijden en er werden flink wat
indrukwekkende machines aangesleept.
Zo kon men beginnen aan het inboren van
zogenoemde proefpalen. Nadien komen
de funderingspalen zodat men eindelijk
werk kan maken van de nieuwe riolering.
Dat is dus wel een vol jaar na datum.
Volgens de “bevoegde” Vlaamse diensten
zal het fileleed in de Put van Woluwe dus
zeker duren tot het najaar van 2018. Dat
is blijkbaar een voorzichtige schatting
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Drugs
Drugs dealen doe je in de toekomst best in
Rode. Politie-inspecteurs waren aldaar op
pad en pikten er een
dealer op die nog 30
maanden cel moest uitzitten. Ze waren
zo vriendelijk hem naar de gevangenis
van Vorst te begeleiden maar daar kregen
ze geen Vorstelijk onthaal. Geen opvang
mogelijk en dus zat er de dienaars van de
heilige Hermandad niets anders op dan
hun passagier weer wandelen te sturen.

geschiedkundige namen die niet vertaalbaar zijn zonder hun eigenheid te verliezen. Het zou dus
iets als Avenue du
Middenhut moeten
worden. De VCT gaf
Stoffels gelijk en stuurde haar advies door
aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Die kan evenwel niet meer optreden omdat de gemeenteraadsbeslissing over de
straatnamen al meer dan veertig dagen
oud is. Op verzoek van Stoffels om het
advies vooralsnog op te volgen heeft burgemeester Pierre Rolin die naamsverandering afgewezen en al grapjassend voorgesteld of de naam naar Espinettelaan
mocht worden gewijzigd. Die ‘Espinette’
is immers ook al te vinden in de Ferrariskaart van 1770-1780. Onroerend Erfgoed
vond wel een nog oudere benaming van
Keutershut in de zestiende eeuw.

Sint-Genesius-Rode

Verkeerde vertaling
Raadslid Bruno Stoffels van de Nederlandstalige Respectlijst heeft zich tot de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT)
gewend om de Franse vertaling naar een
drietal namen, waarin het woord Espinette voorkwam te betwisten. Het zijn

Werken Woluwedal opnieuw van start
Men vraagt het natuurlijk niet aan, maar
we zeggen toch dat de hernieuwing van
de Put van Woluwe nu al een schoolvoorbeeld van Vlaams geklungel is.

En maar pesten
Die Kraainemse Franstaligen kunnen het
dus niet laten, dat Vlamingen pesten.
Een zoveelste illustratie is het Franstalig
pestantwoord op de aanvraag om klassen
in de Vlaamse gemeenteschool te mogen
gebruiken voor Nederlandse taallessen.
In het cultuurcentrum De Lijsterbes is er
een nijpend plaatsgebrek om alle belangstellenden voor die lessen te kunnen opvangen.
De organiserende vzw de Rand moest niet
lang wachten op een afwijzend antwoord
op haar Vlaamsvriendelijke vraag: het
mocht niet want volgens het reglement
mogen alleen de turnzaal en de refter
aan externen verhuurd worden. De vzw
de Rand is inderdaad niet in deze toch
Vlaamse gemeente gevestigd en kon dus
niet in de gemeenteschool terecht.. Maar
geen nood, men zou de vraag toch nog
eens onderzoeken. In ieder geval, als de
klaslokalen verhuurd worden, moest men
eerst nog nakijken of alles wel in orde
was op het vlak van de veiligheid. Volgens
Joost Van Fleteren van de Vlaamse oppositielijst Open het zoveelste bewijs dat de
Fransdolle meerderheid niets wil weten
van alles wat het Nederlands in de Rand
rond Brussel kan versterken.

Uiteindelijk toch een ja?
Na zo te horen veel discussie achter gesloten deuren tussen de Fransdolle Unionpartners werd inderdaad “een” antwoord
geformuleerd: de Nederlandse taallessen
mogen. Alleen kan de vzw. de Rand geen
vragende partij zijn. Het voorstel moet
ingediend worden door Kraainemse ouders. Of die ook Kraainemse kinderen
moeten hebben wordt er niet bij verteld.
Zo ook niet of die ouders moeten willen
opdraaien voor alle risico’s, inclusief de
kosten van zo’n operatie. Kortom, voor
de Vlaamse oppositie meer dan genoeg
redenen om luid en duidelijk te stellen
dat Nederlandse taallessen in Kraainem
niet welkom zijn.

Vaste Commissie voor Taaltoezicht: Middenhut blijft ook Middenhut in het Frans
Geschiedkundige namen kunnen niet vertaald worden

De minst sportieve Linkebeekenaar
Thiéry in blijde verwachting?
Na de beslissing van minister Homans
om de voordracht
van Damien Thiéry
als burgemeester af
te wijzen ging onze
door de gemeenteraad aangewezen burgemeester in april hiertegen in beroep bij
de Raad van State. Daar is nu een tweetalige kamer bevoegd om deze ministeriële
beslissing al dan niet te bevestigen. Betwist ze die, dan is Thiéry automatisch benoemd. En dat allemaal dank zij het door
Luc Van Biesen en Michel Doomst in een
omarming bejubeld BHV-akkoord. Voordien moest Thiéry zich tot een Vlaamse
kamer wenden en deed hij dat niet omdat hij bij voorbaat wist dat hij toch geen
gelijk zou krijgen. Burgemeester Eric
De Bruycker, ontslagnemend maar nog
steeds in functie omdat zijn eventuele
opvolger de eed nog niet heeft afgelegd,
verwacht in oktober een beslissing. Hij
blijft wel met enkel administratieve zaken
opgezadeld. Achter zijn rug bedisselt men
dat hij zelfs geen louter informatief voor-

woord over het verenigingsleven (zowel
Nederlandstalig als Franstalig) in het gemeentelijk informatieblad mag schrijven
of een bemoedigende toespraak tot de
oud-strijders mag houden. Alles wat hij
voorstelt wordt het om zogeheten budgettaire redenen afgeketst. En officiële
documenten, zo lezen we in Sjoenke, probeert de Franstalige meerderheid soms
stiekem alleen door de bevoegde schepen te laten ondertekenen. De bereidheid van De Bruycker tot constructieve
medewerking wordt door het schepencollege hooghartig afgewezen. En Fransdolle Damien krijgt van ons de prijs van
de minst sportieve Linkebekenaar. Als hij
morgen aan minister Homans laat weten
dat Yves Ghesquière zich kandidaat mag
stellen voor het burgemeesterschap, dan
krijgt hij er meteen een schepen bij uit
zijn eigen partij en kan hij pottenkijkende
De Bruycker de laan uitsturen en kan hij
weer alle leden van het schepencollege de
hand drukken

Linkebeek


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

2/11/2016 22:26:39

Ieder zijn Zes
Cijfers omtrent het percentage aanslagbiljetten, die respectievelijk in het Nederlands en in het Frans zijn verstuurd naar
de onderscheiden belastingplichtigen in
de zes, geven een veel hoger % Franstaligen aan. Ook hier is de trend tussen 20102015 voor alle zes gemeenten eenduidig,
namelijk een continue stijging van de
Franstaligen. De cijfers werden vrijgegeven door minister van Financiën Johan
Van Overtveldt (N-VA) na schriftelijke
vraag van Barbara Pas.
Een vraag aan de minister van Mobiliteit
François Bellot (MR) levert een statistiek

Verfransing in cijfers
Kamerlid Barbara Pas (VB) verzamelde
middels enkele schriftelijke vragen interessant cijfermateriaal, dat spijtig genoeg
wijst op een verdere verfransing van onze
zes gemeenten.
In ons vorig nummer drukten we reeds
het % pensioengerechtigden in de zes volgens taalrol af voor de periode 2010-2012.
Het antwoord van Minister van Pensioenen D.Bacquelaine (MR) op een vraag van
Barbara Pas stelt ons in staat om deze gegevens door te trekken tot 2015.
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op over de taalverhouding van de inschrijvingen van voertuigen in de zes in
dezelfde periode.
Hoewel het hier telkens op een momentopname gaat van het aantal nieuwe inschrijvingen van voertuigen in het desbetreffend jaar, valt toch op dat deze cijfers

Enkel in Wemmel vormen de Nederlandstalige pensioengerechtigde inwoners nog
de lichte meerderheid. Maar als de trend
zich voortzet slaat ook in Wemmel in enkele jaren de verhouding om in een meerderheid voor de Franstaligen. Deze cijfers
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verbloemen de taalverhoudingen in onze
zes gemeenten omdat de Nederlandstaligen sterker vertegenwoordigd zijn in de
hogere regionen van de leeftijdspiramide.

wijzen op nog hogere percentages voor de
Franstaligen. Kopen Franstaligen meer
nieuwe voertuigen of duiden deze cijfers
opnieuw aan dat het Franstalige over-
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Eigenlijk kunnen we stellen dat in deze
statistiek van pensioengerechtigden de
Nederlandstaligen uitsterven en vervangen worden door ‘jongere’ Franstaligen.

wicht nog groter is aan de onderste kant
van de leeftijdspiramide, met de meer
(auto)mobiel actieve bevolking ?
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3000 maal dank
In ons augustusnummer – het eerste nummer van onze achtentwintigste jaargang –
hebben onze lezers voor de zoveelste keer
een oproep gekregen voor de hernieuwing
van hun abonnementsgeld. Wij kregen in
de weken nadien drieduizend abonnees
die hun abonnementsgeld hernieuwden
of voor het eerst betaalden. Waarvoor
onze oprechte dank. Mocht u dat nog niet
gedaan hebben, dan kan u meteen hun
voorbeeld volgen. Wij vragen u vijf euro te
storten op rekening BE82 4366 2473 9168
van het Komitee der Randgemeenten.
Vanaf 13 euro is u steunabonnee.

Volgens het intergemeentelijk samenwerkingsakkoord voor gewestoverschrijdende intercommunales zouden deze
protesterende gemeenten uit die intercommunale moeten kunnen treden, maar
blijkbaar moet twee derde van de aangesloten leden hiermee akkoord gaan. En
welke Franstalige haan wil nu een Vlaamse kip met gouden eieren laten gaan?

De Geuzen met “Rebelse Liederen”
Op 20 oktober werd in Asse door de VVB
een nieuwe CD voorgesteld met “ Rebelse
Liederen” die de afgelopen decennia ten

Vivaqua
De gemeentebesturen van Dilbeek en
Sint-Pieters-Leeuw hebben al in 2014
klacht ingediend tegen de watermaatschappij Vivaqua omwille van taalwantoestanden. Vivaqua is de voortzetting van de
vroegere Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM). Zij zorgt voor
de waterlevering en waterzuivering in de
19 Brusselse gemeenten, in 16 gemeenten
uit de Vlaamse gordel, waaronder onze
zes faciliteitengemeenten, en een viertal
Waalse gemeenten in Waals-Brabant. De
directie is blijkbaar helemaal Franstalig.
Ruim 2.100.000 Belgen hangen aan dit
waterkraantje.
Negen Vlaamse gemeenten, waaronder
Wemmel, slepen nu Vivaqua voor de
rechter omdat zij te weinig inspraak krijgen in het beleid. Zes Brusselse gemeenten zwaaien er inderdaad de plak met hun
80 % aandelen. Bovendien wil de maatschappij nu fusioneren met Hydrobru,
dat een schuld van 500 miljoen euro torst
en waardoor die Vlaamse gemeenten bijkomend nog die schuld mee zullen moeten aflossen.

gehore gebracht werden tijdens talloze
meetings, betogingen en spoedmanifestaties. De CD bevat ook een lied dat de
problematiek van de verfransing van onze
zes gemeenten en de Vlaams-Brabantse
rand hekelt op een fijnzinnige manier.
Het lied is toegespitst op Wemmel, maar
kan model staan voor de andere gemeenten uit de zes en bij uitbreiding de andere
gemeenten uit de Vlaams-Brabantse rand.
De tekst van het lied is van de hand van
Walter Evenepoel. De CD kan besteld
worden op de webstek van de VVB www.
vvb.org of telefonisch op het VVB secretariaat 03/366 18 50.

Dorp aan de rand
Mijn moeder kweekte witloof en perkooizen in haar tuin,
mijn vader tapte moppen, d’ene scherp, de andr’e schuin.
Hij sprak dat zalig Wemmels, dat je nu nergens meer hoort,
dat langzaam door vooruitgang en verfransing wordt vermoord.
Als ik het nu bekijk ben ik natuurlijk wat beschaamd
om ’t primitief gewauwel dat door hen werd uitgekraamd.
Maar toen, in ’63, kwam de grote stap vooruit:
De zege van de Brusselse beschaving breidde uit!
Refrein : En wat waren alle inwoners van Wemmel toen tevree
Met de komst van de elite et surtout les facilités.
En plots was Wemmel niet meer dat agrarisch gedrocht,
de gronden en de huizen werden lucratief verkocht
aan employés en heren van de Brusselse chiqué
en enkele jaren later aan het kruim van de E.G..
Het wonder dat geschiedde, van een achterlijk gehucht
werd Wemmel plots een groeipool, er hing toekomst in de lucht.
De slager werd ‘traiteur’ en de bakker ‘boulanger’
en ’t kasseitje aan Den Boomgaard werd opeens ‘Rue du Verger’…
Refrein
Het was wel te verwachten dat het spook der jaloezie
zijn kop hier op zou steken en je raadt het al door wie.
Een groepje ruziestokers viel de middenstanders aan,
omdat zij met hun tijd (dus met het Frans) zijn meegegaan.
Met spuitbussen en verf gingen z’ons uitstalraam te lijf.
Gelukkig hield de ordedienst het been hardhandig stijf.
Zij knuppelden het flamingantisch uitschot van de straat
tot glorie en eer van onze unitaire staat…
Refrein
En nu, na zoveel jaren valt het in de goede plooi,
De toekomst is verzekerd, de vooruitzichten zijn mooi:
de zes rijkste gemeenten van het hele Belgenland,
dat zijn precies die oude boerendorpen uit de Rand…
Dat hier geen kat meer Vlaams spreekt, geen autochtoon nog woont,
geen werkman nog een huis vindt, wordt smalend weggehoond.
Hier klinkt men op de glorie van het grote kapitaal,
Wie zou er nu nog malen om zijn afkomst, om zijn taal…
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