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De ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe Zes
11 jaar linke streken
Het is elf jaar geleden, namelijk vanaf 2006, dat er in Linkebeek nog een burgemeester is benoemd die de steun wegdroeg van de meerderheid van de gemeen-
teraadsleden. In die tijd werd de burgemeester, als gekozene van de meerderheid, voorgedragen door die meerderheid en na onderzoek van zijn kandidatuur 
desgevallend benoemd door de bevoegde Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. Werd die kandidatuur afgewezen, dan kon hij/zij in beroep gaan bij 
de Vlaamse kamer van de Raad van State. Marino Keulen, toenmalig bevoegd minister van Binnenlands Bestuur, weigerde Thiéry te benoemen omdat hij 
de taalwetgeving bij het versturen van de omzendbrieven niet naleefde. In beroep hiertegen voor de toenmalige Vlaamse kamer had hij zeker nooit zijn slag 
thuisgehaald. Waarom hij heel die legislatuur van 2006-2012 nooit zijn eigen meerderheid ertoe heeft overgehaald dan maar een andere kandidaat-burge-
meester naar voren te schuiven is waarschijnlijk te wijten aan de grenzeloze eigendunk van de toenmalige in zijn eer gekrenkte FDF-er: ‘Ik en geen ander.’ 
Dus toen was er al van 2006 tot 2012 geen benoemd burgemeester en maar drie Franstalige rechtstreeks verkozen schepenen, onder wie Thiéry. Ten ‘bate’ 
van de Linkebeekse bevolking.
In 2012 krijgt Damien Thiéry bij de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen in de 
zes twee kompanen 
mee voor zijn frans-
kiljons verzet tegen 
de taalwetgeving en 
de omzendbrieven (Leo) Peeters in de 
zes: Véronique Caprasse in Kraainem en 
François van Hoobrouck d’Aspre in We-
zembeek-Oppem. 
Tevoren was in datzelfde jaar de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst en het 
gerechtelijk arrondissement Brussel scha-
bouwelijk ontdubbeld met al te grote toe-
gevingen van de Vlaamse partijen (CD&V, 
SP.a, en Open VLD: avec un grand merci) 
inzake onze faciliteitengemeenten: o.m. 
kieskanton Sint-Genesius-Rode, beroep 
tegen beslissingen inzake dossiers be-
treff ende de randgemeenten werd toe-
gewezen aan de tweetalige kamer van 
de Raad van State. Dit is het geval voor 
een beroep tegen de weigering van bur-
gemeestersbenoemingen. En dus gaan 
Damien Thiéry, Véronique Caprasse en 
François van Hoobrouck d’Aspre, die 
door hun respectieve gemeenteraden als 
aangewezen-burgemeesters naar voren 
waren geschoven, tegen de weigering van 
toenmalig minister van Binnenlands Be-
stuur Geert Bourgeois, in beroep. De be-
voegde nu tweetalige kamers oordelen in 
diverse arresten in juni 2014 dat Damien 
Thiéry omwille van bewezen verzet tegen 
de taalwetgeving niet kan benoemd, dat 
in de ministeriële weigering van de be-
voegde Vlaamse minister onvoldoende 

bewijsmateriaal tegen haar onwettig op-
treden wordt aangevoerd en dat het dos-

sier van François van 
Hoobrouck wegens 
benoeming van een 
andere burgemees-

ter niet meer ten gronde hoeft behandeld.
Na de bevestiging van de niet-benoeming 
van Thiéry werd evenmin iemand anders 
van zijn gekozenen bereid gevonden om 
zich kandidaat te stellen voor het burge-
meesterschap. Toen minister Homans in 
arren moede in september 2015 Eric De 
Bruycker van de kleine Nederlandstalige 
ProLink-oppositie tot burgemeester be-
noemde, was geen Franstalige bereid met 
De Bruycker mee te werken. De Bruyc-
ker gaf zijn ontslag, dat evenwel pas zou 
ingaan bij de aanstelling van een nieuwe 
burgemeester. De Franstalige raadsleden 
namen collectief ontslag en lokten daar-
mee nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 
uit. Daarbij volgde Thiéry tegen zijn ge-
woonte in toch de communautaire spel-
regels. Thiéry liet zich nadien opnieuw 
voordragen maar botste op het veto van 
minister Homans. Een zoveelste be-
roep van Thiéry bij de tweetalige kamer 
werd begin 2017 opnieuw verworpen. 
Twee maand later droeg de Franstalige 
meerderheid met de steun van de Ne-
derlandstalige oppositie Yves Ghequiere 
voor. Maar wegens diens gedoogbeleid 
op een voorafgaande vergadering van de 
gemeenteraad met Franstalige tussen-
komsten en zijn uitgesproken overtui-
ging bij provinciegouverneur Lode De 

Witte die Franstalige tussenkomsten toe 
te laten, kwam ook hij van een kale reis 
bij Homans thuis. In mei jongstleden be-
sliste de meerderheid Valérie Geeurickx 
(in 2012 177 voorkeurstemmen) voor het 
burgemeesterschap aan te wijzen. Pro-
Link onthield zich. Door die oud-onder-
voorzitter van het FDF, maar nu als par-
tijona� ankelijke zetelende schepen tot 

burgemeester te benoemen, kwam er een 
einde aan 11 jaar door Damién Thiéry be-
wust gewilde taalwetsovertredingen met 
een even lang burgemeestersvacuüm en 
de zelfgewilde onmogelijkheid een bijko-
mende derde schepen te benoemen in het 
belang van de Linkebeekse gemeenschap. 
Opnieuw leidt een nu volledig Franstalig 
schepencollege, nu met Valérie Geeurickx 
als burgemeester, een Vlaamse gemeente. 
‘Niemand’ aldus Thiéry,’ twijfelt er aan 
dat ik de leiding van onze fractie behoud.’  

Al zeker Valérie Geeurickx niet, die in een 
interview met Ring TV, haar Damien als 
de ‘porte-parole’ van haar meerderheids-
fractie afschilderde. Zij vertolkt perfect 
la voix de son maître. Op woensdag 19 
juli legde Valérie Geeurickx, tot nog toe 
derde schepen de eed af in de handen 
van gouverneur Lode De Witte. Zij sprak 
van een overwinning van de Franstaligen 

nu er opnieuw een burgemeester is van 
de Franstalige meerderheid en nu er een 
bijkomende Franstalige schepen, name-
lijk Pasquale Nardone, kan aangesteld 
worden. Zo’n oplossing had er zonder de 
balsturigheid van Damien Thiéry ook al 
11 jaar geleden uit de bus kunnen komen. 
Een overwinning? Neen, 11 jaar zonder 
democratisch gekozen burgemeester en 
zonder bijkomende schepen door eigen 
schuld… dikke bult.

Linkebeek

Gemeentehuis Linkebeek

Gordelnieuws
Gordelfestival
Ook al betreuren wij hartsgrondig dat de 
klassieke gordel naar de eeuwige jachtvel-
den is verzonden, mede door sommige 
inrichters zelf, die lustig verkondigden 
dat de Gordel niet meer nodig was nu de 
kieskring BHV toch (slecht nvdr) gesplitst 
was, toch willen wij nog kort de activi-
teiten van de topdag zondag 3 septem-
ber aankondigen. De Gordelklassieker 
van 100 kilometer fi etsen doorheen de 

Vlaamse rand is weer gedeeltelijk terug 
van weggeweest. Hij vertrekt vanuit Co-
lomapark in Sint-Pieters-Leeuw tussen 
8 uur en 8.40 uur in drie groepen met 
snelheden van 28 en 26 kilometer per 
uur. Wel voorbehouden voor geoefende 
renners die in technisch goed omkaderde 
en beveiligde pelotons van 150 renners de 
100 kilometer met twee bevoorradings-
punten afmalen. Vooraf in te schrijven. 
(10 euro)
In het Colomapark treden ook Kaatje van 
Ketnet en Natalia op. In het provincie-
domein van Huizingen moet u zijn voor 

sporten en bewegen in een avonturen-
dorp. U kan van daaruit ook vertrekken 
voor een Ridderwandeling van 8, 14 of 27 
kilometer. U kan er optredens van Kapi-
tein Winokio, Stefan Dixon, Stan Van Sa-
mang, Udo en Straattheater mee beleven. 
Meer info: www.gordelfestival.be

Dilbeek, waar Vlamingen (soms) 
THUIS zijn
Dilbekenaars zijn soms aan de vasthou-
dende Gordelkant. Op 3 september is u 
zeker welkom aan het Saviocentrum, Sta-
tionsstraat in Groot-Bijgaarden. Ofwel 
wandelt u van daaruit vanaf 14 uur op ei-
gen tempo een erfgoedwandeling (5 kilo-
meter) ofwel kan u die erfgoedwandeling 
gegidst volgen om 15 uur. Een natje en een 
droogje kan u in het Saviocentrum ge-
bruiken. Info: Guido Andries GSM 0495 
49 79 86. Vlaamse sfeer is lekker meege-
nomen.



Drogenbos Kraainem

Sint-Genesius-Rode

Open Brief
“Lettre ouverte aux Crainhe-
mois”
Voor wie dacht stilaan te mogen hopen 
dat de Fransdolle onwil in een Vlaamse 
randgemeente uitdoofde, hij of zij weze 
geprezen maar gelo-
ve toch maar best iets 
anders. Ter illustratie: 
een “lettre ouverte” of open brief uitgaan-
de van het Kraainemse vroegere FDF, nu 
ook omgedoopt tot “DéFI Crainhem”. De 
boodschap werd in alle stilte in de Kraai-
nemse brievenbussen achtergelaten door 
de zorgen van BPost, samen met ons we-
kelijkse pak (tweetalige) publiciteit. Een 
zwart-wit papiertje in een gesloten om-
slag, zonder enig uiterlijk herkennings-
teken: men kan zich voorstellen dat niet 
weinigen dat zoveelste folderke mee met 
de rest naar de gele papierbak verhuisden.
Een opvallend simpele boodschap. Men 
zou durven denken “armoe troef” bij de 
Kraainemse ex-FDF’ers. En wat is nu de 
boodschap: “Wij, van het vroegere FDF 
beloven dat we voortaan naar de inwo-
ners van Kraainem gaan luisteren.” Tus-
sen haakjes: de partij leverde de voorbije 
jaren twee burgemeesters, nu beide nog 
schepen. Er komen alvast geen openbare 
vergaderingen met weer eens oeverloos 
en nutteloos getater en geweeklaag, neen, 
die van Kraainem mogen volgens de Dé-
FI-boodschap hun grieven en hun wensen 
laten weten op facebook.com/DeFICrain-
hem. “Nous avons choisi”, zo staat het er, 
“de vous écouter”. Toch wel even met de 
ogen knipperen als je dit leest als bood-
schap van een partij die nu al jaren mee 
deze gemeente verknoeit. 

Vanwaar plotse paniekopstoot? 
Omdat volgens de uitleg van DéFI de op-
positie in de gemeenteraad er op uit is om 
volgend jaar de tricolore gemeentesjerp 
te bemachtigen. Die oppositie is het goed 
in de markt liggende tweetalige Kraainem 
Unie en de Vlaamse lijst Open. Dat de op-
positie dat zou willen, dat is voor een po-
litieke partij niet meer dan normaal: daar-
om doet ze aan gemeentepolitiek. Maar 
volgens DéFI doet ze dat alleen maar met 
loze berichten en stemmingmakerij. Poli-
tieke spelletjes, waarvan volgens DéFI de 
burgers niet willen weten. Dat de Fransta-
lige meerderheid al maandenlang in een 
schaamteloze machtsstrijd verwikkeld 
is met de Kraainemse sjerp als inzet, dat 
wordt er niet bijverteld. Een sjerp, die 
ook DéFI de voorbije maanden maar al 
te graag opnieuw wou omgorden door de 
CdH-madam Dorothée de Lichtbuer uit 
te schakelen. Sinds het begin van dit jaar 
is die door een vroegere politieke afspraak 

binnen de Franstalige meerderheid in 
haar handen. Zij is duidelijk niet van 
plan om die prijs te geven. Die smakeloze 
guerrilla eiste tot nu alvast één slacht-
off er: de gemeentesecretaris, een nogal 

ambitieuze madam, 
die zich wat graag tot 
feitelijke keizerin van 
Kraainem zou laten 

kronen, uitgeschakeld door zogenoemde 
gezondheidsproblemen. 

In memoriam
Een en ander maakt intussen één zaak 
duidelijk: DéFI zorgde voor een feitelijk 
“in memoriam” van de Franstalige een-
heidslijst, die sinds jaar en dag het Kraai-
nems gemeentehuis in handen heeft. 
Waarover de voorbije maanden zoveel 
verteld werd, wordt met deze DéFI ope-
ratie feitelijk bevestigd. De nieuwkomers 
van het tweetalige Kraainem Unie kregen 
bij de vorige verkiezingen de electorale 
wind in de zeilen en hielden tot vandaag 
diezelfde wind in diezelfde gunstige zei-
len. De mogelijke electorale nieuwe bruid 
voor de stilaan ex-Kraainemse Franstalige 
meerderheid wacht blijkbaar op wat er 
komt. Geen gemakkelijke situatie van de 
uitgesproken Vlaamse Open-oppositie-
lijst, die ook af te rekenen heeft met de 
sterk dalende Vlaamse presentie in het 
Kraainemse straatbeeld, zodanig dat het 
zoeken wordt naar andere uitwegen. On-
nodig te zeggen dat de “geruchten” voor 
het grijpen liggen. 

Toch een Patfeestzaal?
Nog tijdens de zomermaanden zou men 
beginnen met de bouw van een nieuwe 
gemeentelijke feestzaal. Die is gepland 
voor dat deel van het Kraainemse sport-
plein waar nu nog de bijna ruïnes van 
de vroegere zaal Pat nachtelijk onderdak 
biedt aan krakers en andere nachtridders. 
Uit de vier windstreken.
Oorspronkelijke geraamde kostprijs: 1,3 
miljoen euro. Dat is intussen opgelopen 
tot bija 2,4 miljoen euro of bijna 85 pro-
cent extra. Daarbij is niet becijferd wat 
het weghalen kost van het asbest, dat in 
het oude lokaal is achtergebleven. Over 
de zin en vooral de onzin van dit puur 
prestigeproject is intussen nog niet veel 
gezegd. De Pat is te vinden recht tegen-
over de Sporthal, ligt op loopafstand van 
het Nederlandstalige gemeenschapscen-
trum de Lijsterbes. Al jaar en dag een fi kse 
doorn in het kleine Franstalige Kraainems 
oog. Daar tegenover is er nog een gebouw 
dat door de Vlamingen en de Franstaligen 
elk voor de helft, gebruikt wordt voor van 
alles en nog wat. Daar was ooit de Kraai-
nemse lagere school gevestigd.

Vlaams geld welkom, Vlaamse wetten niet
98.000 euro
Met dit bedrag heeft minister Muyters 
mee de renovatie van het zwembad Wau-
terbos mogelijk gemaakt. Met dit bedrag 
is de schepen wel tevreden. Of de ge-
meente haar dankbaarheid ook zou willen 
tonen tegenover de subsidiërende Vlaam-
se overheid durven we betwijfelen. Uit-
dagen met een vier-
jaarlijkse aanvraag 
om alle gemeentelijke 
correspondentie me-
teen in het Frans te krijgen. De bewoners 
verzoeken zich taalkundig niet aan te pas-
sen: het lijkt wel een oproep tot muiters-
gedrag.

Rolin rommelt met rondzendbrief
Net zoals in een paar andere Vlaamse 
faciliteitengemeenten had het gemeen-
tebestuur in uitvoering van een gemeen-
teraadsbeslissing aan de inwoners een 
oproepingsbrief bezorgd om het gemeen-
tebestuur desgewenst te verzoeken de 
ondertekenaars op te nemen in een taal-
register. Daarmee konden zij in wat het 
gemeentebestuur de uitvoering van een 
arrest van de Raad van State noemde, hun 
wens uitdrukken om voor een periode van 
vier jaar al hun briefwisseling meteen in 
het Frans toegestuurd te krijgen. Na vier 
jaar was die opname op verzoek meteen 
weer verlengbaar. Zo maar ten eeuwigen 
dage hoeven ze zich dus niet meer aan te 
passen aan het Nederlandstalig karakter 
van Rode. Zeg maar: faciliteiten worden 
dus quasi verworven rechten, terwijl die 
precies werden ingesteld om de inwoners 
toe te laten zich gemakshalve aan te pas-

sen. Al 7500 Franstalige(?) hadden dat vol-
gens burgemeester Pierre Rolin al gedaan. 
Ons Komitee der Randgemeenten, het 
Halle-Vilvoorde Komitee en de plaatselij-
ke oppositie Respect met toen nog sche-
pen Geertrui Windels hadden daartegen 
geprotesteerd. 
Vlaams minister van Binnenlands Be-

stuur Homans had 
al op 23 juni beslis-
singen van de faci-
liteitengemeenten 

over het aanleggen van een taalregister 
vernietigd omdat zij deze beslissingen in 
strijd noemde met de grondwet, de taal-
wetgeving en de omzendbrieven. Nadat 
zij de beslissingen van de gemeenten 
hieromtrent had opgevraagd heeft zij de 
beslissingen van het schepencollege en 
van de gemeenteraad hieromtrent op 
10 juli vernietigd. De gemeenteraad van 
Rode had onmiddellijk na haar beslissing 
hiertegen beroep aangetekend bij de Raad 
van State. Die beslissing werd op een spe-
ciaal daartoe bijeengeroepen gemeen-
teraad op dinsdag 17 juli genomen. De 
Vlaams oppositie Respect stemde tegen. 
Ook de Franstalige partijen in Wezem-
beek-Oppem, Linkebeek en Drogenbos 
koesteren hetzelfde plan. Wij kregen van 
een afgevaardigde van de plaatselijke NV-
A-fractie in Rode het verzoek of zij als pro-
test tegen deze beslissing de op die avond 
aan hun gemeenteraadsleden uitbetaal-
de gemeentelijke zitpenning gedeeltelijk 
mochten doorstorten op de rekening van 
ons Komitee der Randgemeenten met 
ons blad De Zes. Die aanvaarden we in 
dank en waardering.
Schepen Sobrie wees er op dat de verzen-
ding van 10.000 brieven, de opmaak van 
een taalregister, de aankoop van de soft-
ware, de personeelsuren voor de registra-
tie, de zitpenningen de gemeente en de 
procedure voor de Raad van State al een 
pak geld hebben gekost of zullen kosten. 

Laatste Nederlandstalige mis
Na Sint Sebastiaan in Linkebeek was 
het nu begin juli aan Sint Elisabeth van 
Hongarije om in de wijkkerk van de Ten 
Broekparochie de laatste Nederlandsta-
lige parochiale misviering te patroneren. 
Voor de Vlaamse Rodenaren blijft er nu 
alleen nog Sint Genesius in het centrum 
ter beschikking. 

Conseir
Conseir in Drogenbos.
Drogenbos komt eerder zelden met po-
litiek communautair nieuws in de kijker, 
maar dat wil niet zeggen dat Vlamingen 
er niet actief zijn.
Het initiatief van de 
cultuurraad om na 
de geslaagde revue 
van 2015 nog eens uit 
te pakken met een lokaal toneel in het 
Drogenbossche dialect kende een enorm 
succes.
Meer dan vierhonderd kijkers kwamen 
genieten van een toneelstuk dat de goe-
de oude tijd van de jaren vijftig in de ge-
meente op de planken bracht.
Een huzarenstukje waarvoor burgemees-
ter Calmeyn achteraf in zijn felicitaties 
aan de spelers het woord ONGELOOF-
LIJK gebruikte. Het moet niet altijd kom-
mer en kwel zijn in onze zes.

Solidair?
Dat het gemeentebestuur zich aansluit bij 
zijn vier collega’s die in beroep gaan tegen 
de uitspraak van minister Homans is te 

begrijpen maar helemaal niet goed te keu-
ren. Het bestuur zit nu eenmaal gewron-
gen tussen collegialiteit en wettelijkheid.
Maar van Drogenbos dat er altijd fi er is op 
geweest de taalwetten strikt maar correct 

toe te passen had men 
toch wat meer moed 
verwacht. Het is niet 
omdat een oppositie-

schepen de Franstaligen opruit dat men 
haar moet achterna lopen. Vele Franstali-
ge inwoners beseff en al dat Drogenbos in 
Vlaanderen ligt en dat hun toekomst eruit 
bestaat zich aan te passen aan de streek-
taal willen zij hier een toekomst hebben. 
Daarom gaan ook zovele Franstalige kin-
deren naar de Nederlandstalige school 
de Wonderwijzer, daarom doen ook veel 
ouders inspanning Nederlands te leren. 
Waarom kan een gemeentebestuur tegen 
de opruiende taal van Franstaligen niet 
dat aspect van de realiteit laten kennen en 
hun burgers deze dienst bewijzen? Want 
de zon ontkennen is een specialiteit van 
de Franstaligen, alleen de prijs ervoor zul-
len zij ook vroeg of laat moeten betalen.

Zaal PAT

Wauterbos zwembad
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Wemmel

Geen Vivaqua en geen taalregister
Vivaqua saga
Wemmel kan nog voor eind dit jaar uit de 
Brusselse waterintercommunale Vivaqua 
stappen. Vivaqua, waar aan het hoofd van 
de raad van bestuur nog steeds het perfi de 
heerschap Yvan Ma-
yeur jaarlijks zowat 
EUR 65.000 bijeen 
scharrelt, wil fuseren 
met de zuiver Brusselse intercommunale 
HydroBru. Deze fusiepartner torst echter 
een schuldenberg van zowat 600 miljoen 
euro. Heel wat Vlaamse gemeenten uit de 
Rand die aangesloten zijn bij Vivaqua zien 
deze fusie niet zitten en wensen uit de in-
tercommunale te stappen. Hoewel de wet 
zulke uittreding voorziet bleef de raad van 
bestuur lange tijd doof voor de bede van 
de Vlaamse aangeslotenen. Hierop trok-
ken 9 gemeenten, waaronder Wemmel, 
naar de rechtbank. Pas nadat het Vlaams 
Parlement in verband met deze zaak ook 
een belangenconfl ict inriep, bond de in-
tercommunale in. Dank zij de verhoogde 
druk vanuit Vlaanderen besliste de raad 
van bestuur om de uitstap van de Vlaamse 
gemeenten toe te staan. Op de Wemmelse 
gemeenteraad van 22 juni werd dan ook 
met eenparigheid van stemmen de inten-
tieverklaring om uit Vivaqua te stappen 
goedgekeurd. Het is vooralsnog niet dui-
delijk of Wezembeek-Oppem, Kraainem, 
Drogenbos en Rode, die ook deel uitma-
ken van Vivaqua, voor de Brusselse con-
nectie blijven kiezen of het gezond ver-
stand laten zegevieren en het belang van 
de inwoners nastreven. Het valt immers 
te verwachten dat de zwaar met schulden 
beladen nieuwe fusiegroep vroeg of laat 
een verhoging van de waterprijs zal moe-
ten doorvoeren.

Kind en Gezin
Kind en Gezin publiceert jaarlijks per 
gemeente cijfers over de nationaliteit 
van de borelingen en de taal die de moe-
der spreekt met het kind. De cijfers zijn 
onthutsend voor de Vlaamse rand rond 
Brussel. In verschillende gemeenten in 
de Rand, en zeker in de zes faciliteiten-
gemeenten, worden meer Franstalige 
kinderen geboren dan Nederlandstalige. 
Wemmel gaat een beetje tegen de trend 
in met in 2016 4% meer Nederlandstalige 
geboorten vergeleken bij 2015. Maar met 
15 % (t.o.v. 11% in 2015) blijft het aandeel 
Nederlandstalige borelingen laag. In 2016 
telde Wemmel 55.8% Franstalige boreling-
en terwijl de Oost-Europeanen (Roeme-
nië, Polen, Rusland) en de Noord-Afrika-
nen elk goed zijn voor een kleine 10%.

Geslaagd Vlaams Volksfeest
Op zondag 2 juli verzamelden heel wat 
wandelaars voor een wandeling “Op zoek 
naar de voetweg op Parking C” en een 
vier dorpen fi etstocht. De grote zaal van 

de Zandloper zat ach-
teraf afgeladen vol 
om te genieten van 
het verfrissend op-

treden van PassePartoe en een gesmaakte 
BBQ van Lennert en Lobke. Weerom een 
dikke profi ciat voor coördinator Monique 
Froment voor de puike organisatie en het 
uitstekend programma.

Geen taalregister in Wemmel
Vlaams Minister Homans gispt de faci-
liteitengemeenten die een taalregister 
hebben aangelegd, waardoor inwoners, 
die hierom vragen, voor de volgende vier 
jaar hun documenten in het Frans zou-
den kunnen krijgen. Homans vroeg ter 
zake de beslissingen op van de respectieve 
gemeentebesturen en vernietigde de on-
wettelijke initiatieven. De omzendbrief 
Peeters, waarin de inwoners telkenmale 
opnieuw een aanvraag moeten indienen 
indien ze een bepaald document in het 
Frans willen krijgen, blijft immers on-
verkort van kracht. In tegenstelling tot 
de andere faciliteitengemeenten werd 
vanuit de gemeente geen communicatie 
met de Franstaligen hieromtrent gevoerd 
in Wemmel en is hierover geen beslissing 
genomen op de gemeenteraad.
Wel werd aanvankelijk door het schepen-
college beslist zich administratief voor te 
bereiden mocht de omstreden richtlijn 
van vier jaar doorgang vinden. Dank zij 
de duidelijke communicatie van minister 
Homans werd de kwestie echter afgeser-
veerd.
Wemmel ontloopt dus de berisping van 
minister Homans en burgemeester Wal-
ter van Steenkiste bevestigt dat Wemmel 
de geldende bepalingen en de omzend-
brieven strikt naleeft.

Picknick
Onder de roepnaam “Châto” organiseren 
een aantal mensen een wekelijkse pick-
nick in het gemeentelijk park achter het 
kasteel-gemeentehuis. Bedoeling is men-
sen bijeen te brengen en het sociaal con-
tact te stimuleren. Leuk initiatief maar 
ons ontgaat toch de noodzaak waarom de 
uitnodigingen vooral in het Frans/Engels 
zijn opgesteld met een ondergeschikte rol 
voor het Nederlands.

Wezembeek-Oppem

Petit en evident
Petit: ‘evidente’ aansluiting
Burgemeester Petit heeft laten weten dat 
het gemeentebestuur van ‘zijn gemeente 
Wezembeek-Oppem’ zich evident aan-
sluit bij het initiatief van Damien Thiéry 
uit Linkebeek. Die zal 
tegen de beslissing 
van minister Homans 
in beroep gaan om 
het aanleggen van een taalregister te ver-
bieden. Vijf van de zes gemeentebesturen 
willen de taalvoorkeur in hun Vlaamse 
faciliteitengemeenten door een steeds 
verlengbaar vierjarig verzoek in een taal-
register opnemen.

Van Vivaqua verlost?
Omdat intercommunales vanaf 1 janu-
ari 2019 geen diensten over de gewest-
grenzen heen mogen leveren, gaat het 
gemeentebestuur nu op zoek naar een 
waterleverancier. Meteen betekent dat 
ook dat de gemeente haar riolen, vroeger 
verkocht aan datzelfde Vivaqua, in af-
wachting van een andere riolenopkoper, 
vooralsnog moet terugkopen.

Muziekschool
De lokale muziekschool is een fi liaal van 
de muziekschool van Sint-Pieters-Wolu-
we. Zij vindt onderdak in de Nederlands-
talige gemeenteschool in de Louis Marce-
lisstraat. Die moet daar op korte termijn 
verhuizen maar waar naartoe? Aanvanke-
lijk was de nieuwbouw voorafgaand ge-
pland op de terreinen waarop daarna ook 
het Nieuw Administratief Centrum moet 
verrijzen. Maar omwille van mogelijke 
werfproblemen met de schoolbevolking 
werden die schoolwerken voorlopig uit-
gesteld. De gemeente moest dus op zoek 
naar een voorlopig onderkomen voor de 
Letterbijter en zo mogelijk ook voor de 

muziekschool, desgevallend op dezelfde 
locatie. In Uitgekamd, het blad van het 
gemeenschapscentrum De Kam en van 
vzw de Rand, lezen we dat het gemeen-
tebestuur delen van het klooster van de 

paters Passionisten 
hiervoor graag zou 
beschikbaar krijgen.
Al vele tientallen ja-

ren houdt het gemeentebestuur van We-
zembeek-Oppem samen met die Neder-
landstalige fi liaal van de muziekschool 
op een andere locatie totaal onwettig een 
Franstalige fi liaal van hetzelfde Sint-Pie-
ters-Woluwe open. Als die juridisch weg 
zou moeten, dan dreigt men er mee ook 
de Nederlandstalige afdeling op te doe-
ken. 

7.500 euro gevraagd
Burgemeester Petit is lid van de vzw Awac-
cs, die actie voert tegen de geluidshinder 
van de vliegtuigen op Zaventem. Die vzw 
vraagt nu 7.500 euro subsidie aan. Als je 
zoiets laat vragen op de gemeenteraad, 
dan moet je hiervoor toch een dossier(tje) 
indienen ter info van de gemeenteraads-
leden. Neen dus. Noodgedwongen stelde 
de voorzitter van de gemeenteraad het 
dossier uit tot de volgende gemeenteraad.

10.000 euro gevraagd
Een schepen en een aantal gemeente-
raadsleden zijn aangesloten bij de vzw 
W.Ring tegen geluidshinder en lucht-
verontreiniging. Ook die vzw verkeert in 
geldnood en vraagt dus een subsidie aan 
van 10.000 euro om juridische processen 
te kunnen voeren. Ook weer zonder het 
beschikbaar stellen van een werkings-
dossier. En dus verhuist die aanvraag 
noodgedwongen naar een volgende ge-
meenteraad, waar beide subsidies werden 
goedgekeurd.

Ieder zijn Zes
Nul op de schaal van Richter?
In onze Gemeenschapskranten lazen we 
een actualiteitsbericht van hoofdredac-
teur Geert Selleslagh met beschouwingen 
over de huidige communautaire situatie 
in onze zes faciliteitengemeenten onder 
de titel: Nul op de schaal van Richter.
Ter verduidelijking voor onze lezers en ook 
voor Geert Selleslagh legden we ons oor – 
vermits het hier om een aardbevingsschaal 
gaat - te luisteren bij Wikipedia. Aardbe-
vingen met een schaal van 0 tot 1,9 – en 
zo zijn er zo’n 8000 per dag – krijgen het 
etiket van ’minuscuul’ en worden alleen 
waargenomen door seismografen, wor-
den zelden door iemand gevoeld en zullen 
nooit ook maar enige schade veroorza-
ken. Aardbevingen met een schaal van 2 
tot 2,9 - en zo zijn er zo’n 1000 per dag- 
krijgen het label ‘zeer licht’. Ze zijn meet-
baar, worden slechts door weinig mensen 
waargenomen onder gunstige omstan-
digheden; hoogstens enkele (zeer) lichte 
objecten kunnen bewegen; er is vrijwel 
nooit enige vorm van schade. Wij beper-
ken ons tot deze twee geringere vormen 
van aardbeving. Het staat iedereen vrij de 
communautaire aardbevingsschaal van de 
laatste paar jaren in onze gemeenten te 
beoordelen maar wij twijfelen er niet aan 
dat meer dan ‘weinig mensen’ de strubbe-
lingen in onze zes gemeenten als minstens 
3 of meer op de schaal van Richter hebben 
ervaren. Het ontslag van Geertrui Win-
dels, de Linkebeekse burgemeesterssoap, 
de collectieve actie van vijf van onze zes 
gemeentebesturen om via een taalvoor-
keursbrie� e van 4 jaar de taalomzendbrie-
ven Leo Peeters de nek om te wringen, de 
geplande Brusselse stadioninvasie op een 

stukje Wemmel en een groot stuk Grim-
bergen, de interne Franstalige strubbelin-
gen in Kraainem en de afwijzing van een 
Wezembeekse onvoldoende Nederlands-
sprekende OCMW-voorzitter zijn toch 
iets meer waard dan nul op de schaal van 
Richter. Zonder andere problemen aan te 
kaarten zoals de weinig schitterende re-
sultaten van de Nederlandstaligheid van 
moeders met een boreling in de zes en 
zelfs daarbuiten. De hoofdredacteur stelt 
’dat de meeste mensen de communautaire 
scherpslijperij stilaan beu zijn. Want zeg 
nu zelf, het zijn vermoeiende bezigheden.’
Graag deze vraag aan de 20 jaar vzw de 
Rand vierende hoofdredacteur: Is het 
omdat de meeste mensen de communau-
taire scherpslijperij van Damien Thiéry 
en compagnie stilaan beu zijn, dat wij ons 
daarbij moeten neerleggen omdat het ver-
zet daartegen een vermoeiende bezigheid 
is? Trouwens als scherpslijperij voor de 
twintigjarige vzw de Rand en zijn hoofd-
redacteur een vermoeiende bezigheid is, 
wat moet ze dan zijn voor de hoofdredac-
teur van De Zes, die al 57 jaar met het in 
1960 gestichte Komitee der Randgemeen-
ten onbezoldigd bezig is, niet overover-
vermoeiend zijn? 
Nu wij dan toch verzocht worden het 
twintigjarig bestaan van vzw de Rand 
mee te vieren, mogen wij wel eens de 
vraag stellen wanneer diezelfde vzw werk 
zal maken van het ‘a� ouwen van de 
(misbruikte) faciliteiten’. Toen diezelfde 
vzw in 2002 haar vij� arig bestaansjaar in 
Overijse vierde, vroeg zelfs de toenmalige 
Vlaamse minister-president Patrick De-
wael de a� ouw van de faciliteiten. Wij 
wachten op stappen in die richting.
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Ieder zijn Zes
vzw de Rand levert nuttig werk
Vlaams parlementslid Willy Segers (N-VA) 
interpelleerde Vlaams minister Ben Weyts 
(N-VA) omtrent de ondersteuning van de 
faciliteitengemeenten vanuit de Vlaamse 
overheid. Uit het antwoord van de minis-
ter leren we dat vzw de Rand in 1996 bij 
decreet werd opgericht om in de zes faci-
liteitengemeenten onder meer een plaats-
vervangende rol te spelen om een lokaal 
cultuurbeleid in die gemeenten voeren, 
langs de gemeenschapscentra. Bovendien 
werd voor de zes faciliteitengemeenten 
de sectorale decreten voor sport, jeugd en 
cultuur niet afgeschaft, in tegenstelling 
tot andere gemeenten waar de bijhorende 
middelen werden overgeheveld naar het 
Gemeentefonds. In onze zes gemeenten 
blijft vzw De Rand rechtstreeks actief in-
dien de gemeenten het nalaten beleids-
plannen op te stellen voor jeugd en sport. 
Zo behartigde vzw de Rand de sport en 
jeugd beleidsplannen in Kraainem, Linke-
beek en Wezembeek-Oppem. In Drogen-
bos springt vzw de Rand enkel in voor het 
jeugdbeleidsplan. Wemmel zorgt vanaf 
2017 zelf voor het jeugdbeleid maar kon 
tot 2016 op de plaatsvervangende hulp 
van vzw de Rand rekenen. De Rand voor-
ziet naast het beleidsplan ook de bijhoren-
de werkmiddelen. 
Voortaan fi nanciert de Rand ook de pri-
vaatrechtelijke bibliotheekwerkingen in 
Drogenbos en Kraainem.

Steun
Naar aanleiding van haar veertigjarig be-
staan heeft de Nederlandse Cultuurraad 
van Wemmel een steunbijdrage aan zijn 
aangesloten leden geschonken. Vermits 
ook ons Komitee der Randgemeenten lid 
is van die raad mochten ook wij dankbaar 
delen in die steunbijdrage van 100 euro.

Vlaamse mandatarissen uit de zes
Uit het antwoord van Ben Weyts weten 
we ook dat de Vlaamse mandatarissen uit 
de zes faciliteitengemeenten nog steeds 
met een zekere regelmaat samenkomen 
op zijn kabinet. In 2015 gebeurde dit 
tweemaal, in 2016 drie keer.

Grondwettelijk Hof
Onze zes Vlaamse faciliteitengemeen-
ten krijgen via decreet van 3 juli 2015 een 
aparte behandeling van de Vlaamse rege-
ring voor hun subsidiëring van cultuur, 
jeugd, sport, noord-zuidbeleid, fl anke-
rend onderwijsbeleid, armoedebestrij-
ding en integratiebeleid. Omdat sommige 
van die subsidies door de onwil van enke-
le van onze gemeentebesturen via vzw de 
Rand werden doorgesluisd, was daarvoor 
een aparte regeling uitgedacht. Voor 302 
van de 308 Vlaamse gemeenten was een 
bedrag van ruim 130 miljoen euro vanaf 
2016 geïntegreerd in het gemeentefonds 
zonder verdere noodzaak tot verantwoor-

ding van het gebruik van die middelen.
Het Grondwettelijk Hof vindt de aparte 
behandeling van onze zes gemeenten om-
wille van de schending van het gelijkheid-
beginsel een onverantwoorde discrimi-
natie. Onze zes gemeenten, die de oude 
regeling behielden, moeten de subsidies 
wel apart blijven aanvragen en verant-
woorden. Tegen 2018 zal de Vlaamse re-
gering een oplossing moeten vinden voor 
deze discriminatie. 

Thuistaal
De Vlaamse Volksbeweging en gemeente-
raadslid Bart Laeremans uit Grimbergen 
berekenden de thuistaal van moeders met 
hun in 2016 en dus pasgeboren kinderen 
in heel Halle-Vilvoorde.
Voor onze zes gemeenten luiden de cijfers

Inw. Geb. N F andere

Drogenbos 5372 74 1 43 30
Kraainem 13713 115 7 70 38
Linkebeek 4752 35 3 27 5
Rode 18171 161 19 112 30
Wemmel 16059 201 30 112 59
W-O 14095 131 6 88 37

Ze zijn bedroefd!
Omdat zij zoals gevraagd Nederlands-
sprekend was, wilde een Vlaming haar 
kans wagen voor een jobaanbieding bij 
een Brussels gemeentebestuur. Gevraagd: 
een Nederlandssprekende bij een Neder-
landstalige gemeentedienst. 
De betrokkene haalde het net niet. En dat 
vonden ze bij dat Brusselse gemeentebe-
stuur echt spijtig. 
Dus schakelt het Google in om hun in het 
Frans gesteld origineel te vertalen en met 
het Nederlands te goochelen: “Wij zijn 
echter droevig dat wij niet over uw aan-
vraag zal opvolgen. Wij hebben iemand 
gekozen met meer ervaring als leidingge-
vende. Ik wens u om snel te vinden een 
positie die overeenkomt met uw wensen.”
Het antwoord begon wel met vriendelijke 
woorden van dank “voor uw beschikbaar-
heid en professionaliteit tijdens het inter-
view werving”. 
Toegegeven, ze deden daar toch hun 
best…

Eurostadion: stand half augustus
Wij knokken al heel lang tegen een masto-
dontstadion, annex innovatiecentrum 
om verscheidene redenen. Elke reden 
op zich volstaat om de Brusselse invasie 
van een in Grimbergen en voor een stuk-
je in Wemmel gelegen Parking C de voet 
dwars te zetten: communautair met zijn 
fl agrante overtredingen van het Gewes-
telijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
en met zijn meertalige (?) Brusselse over-
rompeling van Vlaamse gemeenten in 
dit door Vlaanderen uitgeroepen Vlaams 
Strategisch Gebied rond Brussel; qua mo-

biliteit met zijn inplanting pal aan het 
meest fi legevoelige deel van de ring rond 
Brussel; qua milieu met de ondraaglijke 
vooruitzichten voor een gezondheidsin-
farct voor de hele regio aldaar.

Dossiers nog meer aangedikt
Wie ons het administratief, juridisch en 
politiek kluwen rond het geplande Eu-
rostadion met annex reuzengroot inno-
vatiecentrum op Parking C (grondgebied 
Grimbergen, deels uithoek Wemmel, 
maar eigendom van de stad Brussel), be-
hoorlijk wil uitleggen, heeft daar duizen-
den bladzijden dossierkennis voor nodig. 
Drie dossiers hangen op het ogenblik dat 
wij dit schrijven nog als een zwaard van 
Damocles boven de hoofden van bouw-
heer Ghelamco en opdrachtgever de stad 
Brussel.
Buurtweg: Op Parking C had de provincie 
na de dreigende brief van Ghelamco aan 
het gemeentebestuur van Grimbergen en 
de capitulatie hiervoor van de Groen-frac-
tie van het gemeentebestuur het verzoek 
gekregen om de buurtweg 3 af te schaff en. 
Precies het tegenovergestelde van wat ze 
op een vorige gemeenteraad beslist had-
den niet te doen. De deputatie ging op 
dat verzoek in maar gemeenteraadslid 
van Vernieuwing Bart Laeremans ging 
tegen die beslissing in beroep bij minister 
Schauvliege omdat hij Parking C wil be-
houden als openbaar domein. Dat beroep 
werkt opschortend en dus blijft de weg 
voorlopig niet-afgeschaft en een dwars-
ligger voor de verdere behandeling van 
de dossiers van de bouw- en milieuver-
gunning. Het gemeenteraadslid verwacht 
hieromtrent een uitspraak omstreeks 
10 augustus. De bouwvergunning werd 
door het gemeentebestuur geweigerd. 
Het Eurostadion overtreft immers sa-
men met het geplande innovatiecentrum 
ruimschoots de door het GRUP (Gewes-
telijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de 
Vlaamse regering) voorziene oppervlakte 
voor recreatie en kantoren. Het gemeen-
telijk dossier ter zake moest met een 
laattijdig aangeleverde USB-stick aan de 
bouwaanvrager in Ieper worden bezorgd. 
Ghelamco ging tegen die weigering in 
beroep bij de bestendige deputatie van 
Vlaams-Brabant. Een milieuvergunning 
is er ook nog niet. De deputatie gaf daar 
een negatieve beoordeling over omwille 
van bijkomende luchtvervuiling en ver-
keersinfarct. Ghelamco ging hiertegen in 
beroep bij minister Joke Schauvliege, die 
vijf maanden tijd heeft om hierin een be-
slissing te treff en. 

Verzuring Ghelamco-KBVB
Inmiddels verzuurde de relatie tussen 
Ghelamco en de Belgische Voetbalbond. 
Die voetbalbond was betrokken partij. 
Het hing van de bond af of de Rode Dui-
vels in dat stadion als locatie voor hun 
thuismatchen zouden gaan spelen. In-
tern waren de betrokken clubs het daar 
niet mee eens, terwijl toenmalig bonds-
voorzitter François De Keersmaecker er 
een grote fan van was. Verwijten en be-
dreigingen over en weer. Paul Gheysens, 
de CEO van Ghelamco, verweet de voet-
balbond dat die het Eurostadionproject 
niet volop steunde. Met schadegevolgen 
voor Ghelamco en andere betrokkenen. 
Onmiddellijke, expliciete, publieke en 
onvoorwaardelijke steun was zijn eis. De 
toenmalige voorzitter De Keersmaecker 
ging zoals gewoonlijk door de knieën en 
bazuinde luidop dat de voetbalbond voor 
100 % achter het Eurostadion stond. En 
dat was voor ondervoorzitter Bart Ver-
haeghe meer dan een brugge te ver. Wel-
licht heeft die uitspraak van plattebrood-

jesbakker François De Keersmaecker hem 
en zijn vertrouweling Timmermans ook 
parten gespeeld bij de kort daaropvolgen-
de voorzittersverkiezing van de KBVB.

Fransééntalige voorzitter
0p 24 juni hield die bond zijn voorzitters-
verkiezing. Vrij onverwacht had de Frans-
talige vleugel van de bond de kandidatuur 
van de Nederlands- en Engelsonkundige 
Georges Linard, 74 jaar oud, allicht als 
overgangspaus, ingediend. Want de leef-
tijdsgrens voor die functie is 75 jaar. De 
Nederlandstalige aftredende voorzitter 
De Keersmaecker lokte dan de kandida-
tuur uit van de viertalige Vlaming Gilbert 
Timmermans, 72 jaar oud en voorzitter 
van de Vlaamse amateursliga. De verkie-
zingen draaiden met 14 stemmen tegen 
8 uit op een overwinning van de Neder-
landsonkundige Linard. Daarbij hebben 
blijkbaar zowat alle profclubs de Franstali-
ge amateursploegen achter zich gekregen.
In de daaropvolgende persconferentie liet 
Linard zich van zijn zwakste taalkant zien 
toen hij een journalist vroeg zijn in het 
Nederlands gestelde vraag opnieuw in het 
Frans te stellen. Verontwaardiging aan 
Vlaamse kant. Twee dingen kunnen wij 
hem evenwel niet kwalijk nemen. Hij had 
voordien zijn fi nanciële talenten bewezen 
toen hij de voorafgaande knoeiboel van 
CEO Martens had opgeruimd en… Linard 
was geen aanhanger van het Eurostadion. 
Terwijl de Vlaamse Timmermans dat wel 
was. Die zat immers samen met Rudi Ver-
voort, Guy Vanhengel, Alain Courtois en 
François De Keersmaecker in de Brusselse 
vzw Euro Brussels 2020, opgericht door 
nu ex-burgemeester Yvan Mayeur met 
het doel promotie te voeren voor Brussel 
als verhoopte gaststad van het Europees 
Kampioenschap 2020.

Grondgebied stad Brussel
In een mail aan Ghelamco laat de KBVB 
weten dat ‘van in het begin duidelijk was 
dat de UEFA als voorwaarde had gesteld 
dat het stadion zich dient te bevinden op 
het grondgebied van de gaststad, dat wil 
zeggen de stad Brussel.’ Met de planning 
van het Eurostadion op Parking C heeft 
de stad Brussel wel haar eigendom maar 
niet haar territorium gekozen. Hoe kan 
de stad tegenover de UEFA haar verant-
woordelijkheid opnemen op vlak van vei-
ligheid als ze daar, namelijk op Grimbergs 
grondgebied, geen bevoegdheid heeft? 

Anderlecht: wat nu?
RSCAnderlecht had al laten weten zich 
niet te kunnen vinden het door Ghelamco 
aangeleverde stadionproject. Een jaarlijk-
se huurprijs van meer dan 9 miljoen euro 
zagen ze in de slachthuisgemeente ook 
niet meteen zitten. Ook is de nieuwe za-
kelijke directeur van de club Jo Van Bies-
broeck de vertrouwensman van Alexand-
re van Damme, topman van InBev, sterk 
geïnteresseerd in een mogelijke niet al te 
dure aankoop van de Brusselse topploeg.
Als Anderlecht dus a� aakt als mogelijke 
thuisspelende ploeg in het Eurostadion 
en als ook de KBVB forfait geeft voor de 
thuismatchen aldaar van de Rode Dui-
vels, ziet het er voor Ghelamco niet meer 
rooskleurig uit.

Uitstel tot begin 2018?
De vzw Euro Brussels 2020 heeft inmid-
dels samen gezeten met de top van de 
UEFA. Daar werd een nieuwe afspraak 
gemaakt: in januari of februari 2018 zal 
de UEFA zich normaal gezien defi nitief 
uitspreken over de kandidatuur van Brus-
sel als speelstad. Ghelamco zelf moet/wil 
rond diezelfde tijd ook beginnen bouwen. 


