
Met nieuws uit en over
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,

Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem

De Zes
29ste jaargang 2017-2018 — nummer 3 — februari - maart - april — Afgiftekantoor: Brussel X — P208855 

De ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe ZesDe Zes
Drogenbos

Linkebeek

Kraainem
 

Wezembeek-
    Oppem

Wemmel

Sint-
Genesius-

Rode

Eurostadion terug naar AF
In de voorbije maanden heeft de bouw-
promotor Ghelamco, die van de stad 
Brussel, eigenaar van Parking C op de 
Heizelvlakte maar gelegen op het grond-
gebied Grimbergen, de voorkeur kreeg 
voor het bouwen van een zogeheten Eu-
rostadium, de ene opdoff er na de ander 
gekregen. Er lag een niet-afgeschafte, 
ondergrondse buurtweg op het terrein, 
en tot voor enkele maanden was die nog 

steeds niet o�  cieel afgeschaft. En zonder 
die afscha�  ng was elke bouwactiviteit 
aldaar onmogelijk. Na moeizame stem-
ming in een verdeelde Grimbergse ge-
meenteraad, kreeg de deputatie eindelijk 
het verzoek om die buurtweg o�  cieel af 
te schaff en. Wat de deputatie deed, maar 
nog juridisch betwist wordt.
Inmiddels haakte RSC Anderlecht ook af 
als kandidaat-huurder (10.000.000 euro 

per jaar a.u.b) van het stadion voor zijn 
thuismatchen en liet ook de Belgische 
Voetbalbond weten datzelfde stadion niet 
als zijn enige thuisbasis te beschouwen. 
Omdat er door de hieronder vermelde 
problemen met de vergunningen ook niet 
het minste schot kwam in de concrete 
bouw van het stadion (parking, innova-
tiecentrum en alles wat erbij hoort inbe-
grepen) liet ook de UEFA een paar weken 

geleden weten dat Brussel en dan speci-
fi ek het stadion op Parking C niet meer 
in aanmerking kwamen als speelstad voor 
het komend Europees voetbalkampioen-
schap in 2020.
Op 30 januari heeft bevoegd Vlaams mi-
nister Joke Schauvliege de omgevingsver-
gunning, die bouwpromotor Ghelamco 
voor de bouw van het Eurostadion en het 
nabijgelegen innovatiecentrum op 14 sep-
tember 2017 had ingediend, afgewezen. 
Omdat op dat ogenblik de bouwaanvraag 
en de milieuvergunning afzonderlijk via 
de gemeente Grimbergen en de provincie 
Vlaams-Brabant in het sukkelstraatje wa-
ren geraakt en behoorlijk wat tegenwind 
hadden gekregen, had Ghelamco gebruikt 
gemaakt van een nieuwe aanvraagproce-
dure voor beide vergunningen samen 
maar dan rechtstreeks bij de bevoegde 
minister. Die procedure, omgevingsver-
gunning geheten, was pas sedert begin 
2017 door de Vlaamse regering ingevoerd 
om de soms lang aanslepende dubbelaan-
vraag te ontlopen.
De minister verklaart dat ze van haar 
administratie 9 gunstige adviezen heeft 
gekregen, 1 gedeeltelijk gunstig en 8 on-
gunstig. Het samenvattend advies van de 
gewestelijke omgevingscommissie draai-
de negatief uit.
De minister argumenteert dat de steden-
bouwkundige voorschriften zijn geschon-
den en dat de mobiliteitplannen te ondui-
delijk zijn.
De totale oppervlakte voor recreatie, in 
het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings-

plan (GRUP) beperkt tot 50.000 m², werd 
zowat twee keer overschreden en qua 
mobiliteit, zeker wat de nabijgelegen ring 
betreft, was er te weinig duidelijkheid  
over de invulling van de respectieve zo-
neprojecten. Er was ook een behoorlijk 
verschil tussen de aanvankelijk in 2016 
ingediende milieu-eff ectenrapportage en 
die van de fi nale vergunningsaanvraag, 
waardoor inschatting van de milieueff ec-

ten niet voldoende mogelijk was.
In een eerste reactie verklaarde Ghelam-
co, dat deze maand al hoopte aan de slag 
te kunnen gaan,  dat ze de beslissing wou 
analyseren en de mogelijkheid van een 
beroep bij de Raad voor Vergunningsbe-
twistingen, een ona� ankelijk Vlaams ad-
ministratief rechtscollege, of de indiening 
van een nieuw (beperkter?) project voor 
50.000 zitplaatsen zou overwegen.
De reactie van Walter Van Steenkis-
te, burgemeester van Wemmel, buur-
gemeente van het geplande project op 
Grimbergs grondgebied, was er één van 
tevredenheid en opluchting. Marleen 
Mertens, burgemeester van Grimbergen, 
die in het verleden op zijn minst gezegd, 
eerder fi nanciële baten voor de gemeen-
te in het vooruitzicht zag, verklaarde zich 
momenteel gerust gesteld. Ook al zal er 
volgens haar ooit wel iets komen op Par-
king C. Of hoe de niet-afl atende druk van 
buurtcomités, oppositiepartij Vernieu-
wing met dossiervreter fractieleider Bart 
Laeremans, N-VA, SP.a en sommige lokale 
verenigingen, de gemeentelijke overheid 
weer op het rechte pad kan brengen. 
Tot driemaal toe brachten wij de proble-
matiek van dit mastodontstadion naast 
een nu al oververzadigde ring in voorpa-

gina als hoofdartikel van De Zes en ver-
spreidden we het op tienduizenden exem-
plaren in de betrokken regio. Toen wij van 
in het begin tegen deze groteske plannen 
gingen dwarsliggen, gaven weinigen ons 
enige kans op succes tegen een Euro-
pees voetbalstadion voor Koning Voetbal. 
Wie anders dan oud-minister-president 
Kris Peeters, ex-premier Elio Di Rupo en 
ex-minister-president Rudi Vervoort te-

kenden in 2013 een intentieverklaring pro 
Eurostadion? Wie anders dan Guy Van-
hengel, minister van Financiën van het 
Brussels Gewest, en Alain Courtois, Brus-
sels schepen van Financiën, verpatsten 
Parking C aan Ghelamco voor 99 jaar om 
aldaar mits  betaling van 1 euro erfpacht-
geld een door hen bejubeld ‘Eurostadium’ 
en een ondergrondse parking uit en in de 
grond te stampen met jaarlijkse toegift van 
miljoenen euro’s stads- en gewestgeld voor 
uitbating en beveiliging van de Heizelsite?
En heeft Joke Schauvliege zich in het 
Vlaams Parlement nooit voorstander van 
het Eurostadion genoemd? Nu ja, er is in 
de hemel meer vreugde om één zondaar 
die zich bekeert dan om 99 rechtvaardi-
gen die geen bekering nodig hebben.
Niets is intussen defi nitief beslecht. Wij 
knokken verder. Maar Ghelamco zit nu 
toch in de hoek waar de slagen vallen.
Mocht morgen of wat later dat ‘Heizel-
drama’ defi nitief afgevoerd zijn, dan ho-
pen wij dat de Vlaamse regering in sa-
menwerking met de gemeentebesturen 
van Grimbergen en Wemmel werk zal 
maken van een Vlaamse ontwikkeling van 
dit strategisch gelegen maar nu toch wel 
troosteloos gebied van Parking C.

Ghelamco krijgt een ‘neen’ voor de omgevingsvergunning voor Parking C

Dank bij voorbaat
Dit nummer van De Zes verspreiden we op onze kosten op zowat 42.904 exemplaren 
via Distripost in onze zes faciliteitengemeenten, in Grimbergen en Beersel. Lezers die 
ons blad regelmatig wensen te ontvangen, kunnen zich abonneren met een bescheiden 
jaarbijdrage van 5 euro op rekening BE 82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randge-
meenten. Steunabonnee is u vanaf 13 euro.

Info en reservatie 03 237 93 92 www.zangfeest.org
info@anz.be 070 345 345 www.teleticketservice.com

Zondag 4 maart 2018 14u30
Lotto-Arena Antwerpen81ste

Scaldis Brass Band

‘Al wat je zingt ben je zelf’

Muziekkapel Chiro Buggenhout-Opstal,  

KSA Oudenaarde en VNJ

Thebaanse trompetten Hanske De Krijger, KSA Oudenaarde

Tantris
Dansgroep Are U Famous

Gene Thomas

Corlea Botha (Zuid-Afrika)

Allen welkom op zondag 4 maart om 14.30 
uur in de Lotto-Arena, Deurne-Antwerpen. 
Kaarten via www.teleticketservice.com of 
070 345 345. Alle info bij het ANZ-secreta-
riaat, tel. 03 237 93 92 of www.zangfeest.
org



Kraainem Sint-Genesius-Rode

Frauke heeft het moeilijk
Wie doet wat?
De Franstalige politieke meerderheid 
steekt wel eens graag 
onverdiend pluimen 
op haar hoed. Haar 
website bazuinde uit 
dat de IC-GB de jaarmarkt in Rode or-
ganiseerde. Onder druk van de ter zake 
gefrustreerde Nederlandstalige oppositie 
heeft de IC-GB nu de juiste versie van de 
feiten gepubliceerd: de succesrijke jaar-
markt wordt nu aan het Jaarmarktcomité 
en het gemeentebestuur toegeschreven. 
Just is just. 

Weg uit Rode
De familie Lintermans, die zich met drie 

gezinsleden in de tri-
atlonkijker loopt en 
liep, zocht zich ooit 
een weg uit Rode en 

krijgt hierover een reportage in ‘Buurten’, 
een uitgave van het gemeenschapscen-
trum de Boesdaelhoeve en vzw de Rand.
Met deze bedenking op de vraag of ze ooit 
nog naar Rode terugkeren, heeft de doch-
ter Frauke ons in haar sportieve belang-
stelling aangenaam verrast: ‘Van op een 
afstand valt pas echt op dat Rode enorm 
verfranst is. Ik moet eerlijk toegeven dat 
ik het daar wel moeilijk mee heb.’ 

Pat, put en parkeren
d’Orey stapt op
Onze Arnold met de adellijke naam, is geen 
schepen meer. Hij 
vond het gezien zijn 
inderdaad respecta-
bele leeftijd en aan de 
vooravond van nieuwe verkiezingen, meer 
dan voldoende. Het is helaas voor hem 
weinig waarschijnlijk dat hij lang in het 
geheugen van de Kraainemnaars zal blij-
ven hangen. Tenzij misschien het feit dat 
hij ooit als toen nog niet eens benoemde 
Franstalige nieuwe burgemeester, in een 
chique villawijk van zijn eigen gemeente 
gefl itst werd wegens overdreven snelheid. 
Kostprijs: 10 dagen rijverbod en een boete 
van 440 euro. Als een echte ‘adellijke’ man 
van deze wereld gaf hij zijn fout zonder 
moeite toe, ook al vond hij de heisa rond 
zijn misstap meer dan overdreven. ‘Ik ben 
toch niet de eerste en zeker niet de laatste 
die te snel rijdt; er zijn veel ergere dingen 
in het leven.’ Zo vertelde hij toen in een 
krant. De Kraainemnaars moeten overi-
gens niet treuren, ze mogen Arnold nog 
een tijdje dulden, want hij blijft voorlopig 
gemeenteraadslid.

De zaal PAT
Toch nog dit uit het geschiedenis van de 
periode d ‘Orey de Lantremange. 
In februari 2012 - hij was toen pas burge-
meester - stuurde hij een boodschap aan 
de Kraainemnaars, waarin hij onder meer 
beloofde dat ‘er werk zou gemaakt worden 
van het zoeken naar een oplossing om het 
voortbestaan van de zaal PAT en de bijho-
rende scoutslokalen te waarborgen.’ Voor 
een goed begrip: dit zijn twee gebouwen 
op het sportplein, een compleet uitgeleef-
de zaal die decennialang onderdak bood 
voor van alles en nog wat, én de vroege-
re kleuterschool door de goede zorgen 
van de scouts tot een ruïne omgebouwd. 
In het vooruitzicht van de komende ge-
meenteraadsverkiezingen, hebben de 
scouts inderdaad hun nieuw lokaal. Meer 
een prefab-ding dan een heus nieuw ge-
bouw, dat volgens mensen die het kun-
nen weten, op dat stuk Kraainems grond-
gebied eigenlijk niet had mogen gebouwd 
worden. Volgens de letter van de wet! Het 
zijn natuurlijk kwatongen die dat zeggen. 
De scouts van hun kant zijn niet gelukkig 
met hun nieuwbouw. Het lelijke bouw-
werk zou te klein zijn, de scouts weten 
niet waar naartoe met al hun materiaal. 
Bijbouwen dus op grond die geen bouw-
grond zou zijn? Voorlopig opstapelen in 
de Patruïne, maar dan met asbest erbij? In 
Kraainem kan heel wat.

De Pat
Met de in Kraainem wereldberoemde 
krot-ruïne of zaal PAT gaat het intussen 
van kwaad naar erger. Sinds de boodschap 
van zes jaar geleden is het krot alleen nog 
maar meer krot geworden. Of toch niet 
helemaal, er werden enkele lukrake af-
sluitingen geplaatst zodat kwaadwillige 
ramptoeristen een ommetje moeten ma-
ken om bij het oorspronkelijke gebouw te 
geraken. Ze kunnen natuurlijk gewoon 
over de afsluitingen heen kruipen. An-
ders gezegd, wie wil geraakt wel ter plaat-
se. Kan daar rustig een spetterend feestje 
houden met alles er op en er aan, het is 
weinig waarschijnlijk dat iemand het zal 
opmerken. Zelfs als men toch eens de 
brandweer ter hulp moet roepen om een 
vreugdevuurtje te doven. Intussen kan 
de stapel voorstellen en plannen voor de 
“nieuwe” Pat weer een tijdje blijven rus-
ten. Tot de komende meerderheid een 
nieuwe belofte doet voor een andere 
nieuwe Pat, al dan niet zonder asbest. 

parkeren.be
Het was voor de Kraainemnaars even 

schrikken toen zij in 
hun brievenbus een 
veelkleurige brochure 
vonden met nieuws 

over ‘parkeren in Kraainem’. Het zag er 
een mooi drukwerk uit. Zo te zien, kun-
nen ze in deze gemeente toch nog proper 
werk afl everen. Helaas, neen. De brochu-
re moet opnieuw gedrukt worden want er 
staan te veel fouten in de tekst. Zo krijgt 
de Kraainemnaar wel te lezen wat hij of 
zij moest doen om te kunnen parkeren in 
2015, maar dat men intussen al in 2018 is 
beland, dat was men bij het drukken ver-
geten. De drukker zal zijn huiswerk op-
nieuw maken. En voor wie zijn de kosten 
voor dat geblunder?

‘Het Klooster’ verkocht.
Verkocht’ is eigenlijk niet juist, het ge-
klasseerde klooster met bijhorende kerk, 
blijft bestaan; alleen de gronden rond 
het Klooster zijn verkocht. Goed voor 
liefst 80 assistentiewoningen. De nieu-
we woonsite wordt technisch gekoppeld 
aan het klooster, de zusters krijgen de 
beschikking over 12 van die assistentie-
woningen, die ze zelf kunnen verhuren. 
Centen die het klooster broodnodig heeft 
om renovatiewerken te laten uitvoeren. 
Het klooster, dat goed op weg is om hon-
derd jaar te worden, zou bijvoorbeeld best 
een nieuw dak goed kunnen gebruiken.
Senior Invest, een familiebedrijf uit Eve-
re, niet zomaar een zoveelste promotor, 
maar een heus bouwbedrijf (op hun goed 
gevulde palmares staan onder meer 41 re-
sidenties, 2855 appartementen tot en met 
een rusthuis in Vilvoorde), tekent voor de 
uitvoering van het project. 

Het klooster kwam er begin van de jaren 
dertig van de vorige eeuw. Het was de 
Franse architect, benedictijnermonnik 
Paul Bellot, die zijn internationale sporen 
verdiende met onder meer het uittekenen 
van kloosters en kerken, die de opdracht 
kreeg om ook in Kraainem aan de slag te 
gaan. Het was een initiatief van de Franse 
zusters van de heilige Visitatie, de Visi-
tandinnen, die er vandaag nog altijd be-
zig zijn. Een bezigheid waar de rest van 
Kraainem opvallend weinig van merkte, 
in hun Kraainemse leefomgeving sprak 
men immers ‘Vlaams’, de zusters spraken 
toen al Frans! Voor zover ze iets mochten 
zeggen, want het was en is nog altijd een 
slotklooster, waar zwijgen de regel is. 
Aan het gebouw zelf inclusief de kerk mag 
niet geraakt worden want een beschermd 
monument. Het territorium van de zus-
ters ligt overigens maar voor een klein 
deel op Kraainems grondgebied. Kraai-
nem zal het dossier moeten delen met de 
buurgemeente Zaventem. 

Andere vragen 
De bouwwerken zijn nog niet begonnen 
en reeds hoort men in de Kraainemse 
wandelgangen vragen over een en ander. 
Zo zouden er op site slechts veertig par-
keerplaatsen gepland zijn. En dat is toch 
wat weinig voor tachtig woningen. Geen 
probleem moet iemand gezegd hebben: 
mensen die naar een assistentiewoning 
gaan, hebben meestal geen auto. Of heb-

ben die toch niet meer nodig. 
Ander probleem: het gaat hier niet om 
bouwgrond, maar om landbouwgrond en 
daar kan dus niet gebouwd worden. Zo 
zegt men toch. In de Kraainemse wandel-
gangen. 
Een en ander doet denken aan een moge-
lijke heruitgave van het verhaal rond het 
Kraainemse Jasparinstituut. Dat andere 
Kraainems eeuwigdurend verhaal ergens 
aan de Vier Armen. Daar zouden luxeap-
partementen komen. Maar de buurt vond 
een en ander niet kunnen omwille van 
het tekort aan parkeerplaatsen. Het ge-
bouw stond op een nacht in lichterlaaie, 
de geblakerde ‘ruïne’ staat er intussen 
nog altijd, er staan ook afsluitingen om 
de toegang tot de overblijfselen van het 
Jasparinstituut af te sluiten Zoals rond de 
Pat….. 

Geen Vlaamse kerstmarkt
Er was dit jaar geen kerstmarkt in Kraai-
nem. Naar verluidt omdat er geen in-
teresse was. Onzin volgens kenners: zij 
menen te weten dat er zes verenigingen 
ingeschreven waren. Alleen, dat waren 
zes Vlaamse verenigingen. En dat was 
voor onze Franstalige ‘medeburgers’ na-
tuurlijk van het goede veel te veel. Gezegd 
wordt dat zij bovendien ongelukkig wa-
ren omdat ze te weinig in het Frans kon-
den verkopen. En dus maar liever GEEN 
te Vlaamse kerstmarkt. 

Toch taalregisters
Het LOK of Lokaal Opvang voor Kinderen 
vroeg en kreeg van de gemeente de lijst 
van de Kraainemse ouders met kinderen 
tot 12 jaar. Dus toch taallijsten die eigen-
lijk niet mogen. Een woordje uitleg waar-
voor die lijsten moeten dienen, wie ze zal 
gebruiken is er niet. Met iemand als DéFi- 
burgemeester Caprasse aan boord van het 
L0K , moet men die uitleg niet ver zoeken. 
Wie zal het inderdaad weten dat zij, eens 
die lijsten op tafel, daar een afdrukje van 
neemt en dus toch de verboden taallijsten 
in handen krijgt. Wie anders dan madame 
Caprasse verhinderde lange tijd dat het 
LOK niet kon beginnen? Men moest in die 
raad immers Nederlands spreken. Ten-
zij de gemeente een vertaler stuurde en 
die dan ook betaalde. Dat is nu eenmaal 
de Vlaamse wet. Een zoveelste Franstalig 
ommetje om het gat in de Vlaamse muur 
nog wat groter te maken. 

De Put van Woluwe
De Zes zonder een zoveelste hoofdstuk 
van het Woluwe Put-verhaal, het kan ge-
woon niet. En inderdaad, er is dit keer wel 
nieuws: het ziet er inderdaad naar uit dat 
wie straks vanuit Kraainem-centrum via 
de Oudstrijderslaan naar het kruispunt 
van de Put van Woluwe wil rijden, dat 
misschien nog dit jaar zal kunnen. Van-
daar kan hij of zij dan rechtsaf draaien en 
naar omhoog rijden richting Zaventem 
en dus ook verder naar Leuven. Dat is dus 

wel maar in één richting, vanaf het kruis-
punt naar Brussel zal ook dan nog niet 
meteen kunnen Een klein vierde van het 
werk is bijna gedaan, de rest van de op-
dracht zal later gebeuren. Daar een datum 
op plakken kan niet. 
Men is nu op zoek naar een nieuwe aan-
nemer. En nieuwe plannen op papier. En 
dat op een ogenblik dat de nieuwe Put van 
Woluwe volledig klaar had moeten zijn. 
Tenminste volgens de stroom berichten 
die de bevoegde (?) Vlaamse administratie 
de voorbije jaren en maanden rondstuur-
de naar al wie het wilde lezen. Wie rond 
het kruispunt een handelszaak heeft, ziet 
intussen zijn omzet naar beneden tuime-
len. Maar dat is niet de bevoegdheid van 
de ‘bevoegde’ Vlaamse administratie.

Niet a� reken, toch a� reken
De bunker, een vergeten oorlogsherin-
nering op het terrein van de politiezone 
Wokra, gelegen op Wezembeeks grondge-
bied, zou nu toch mogen uit- en afgebro-
ken worden: iemand wil betalen voor de 
grond waarvoor hij bouwplannen heeft. 
Tot vandaag was die a� raak onbespreek-
baar, want dat was een herinnering aan 
de militaire Meteo Wing die daar ooit een 
adres had. Men zou nu toch een creatieve 
oplossing gevonden hebben voor die ‘on-
mogelijke’ opdracht: ergens in de nieuw-
bouw een herinneringsplaat aanbrengen.
Wat bouwpromotoren toch allemaal kun-
nen als ze dat willen.

‘Vlaamse’ gemeenteraadsver-
kiezingen
2018 wordt voor de Vlamingen in deze 
Vlaamse gemeente een bijzonder lastige 
kwestie: wat met de Nederlandstaligen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen?
Een moeizame zoektocht naar kandida-
ten om een uitgesproken Vlaamse lijst op 
te vullen? Alsmaar minder Nederlandsta-
ligen opzoeken om hun Vlaamse stem af 
te bedelen? Een onvolledige Vlaamse lijst 
indienen? Aankloppen bij één van de an-
dere Kraainemse lijsten? Ex-FDF, nu DéFi, 
komt daarbij uiteraard niet ter sprake. 
Blijven over: de Franstalige liberalen van 
MR en de even Franstalige Christende-
mocraten van CdH, die vandaag over de 
burgemeesterssjerp beschikt? Een even-
tuele min of meer tweetalige burgemees-
terslijst? En dan is er nog de tweetalige 
lijst Kraainem Unie, met vorige keer een 
eerste opvallend succesrijke stembus-
gang? Keuze genoeg dus, maar een en 
ander veronderstelt natuurlijk ook dat 
‘die anderen’ met de overblijfselen van de 
Vlaamse lijst Open willen praten. En wat 
willen zij eventueel daarvoor ‘betalen’? 
Samengevat, 2018 ziet er niet goed uit 
voor het Vlaamse Kraainem. 
Wijlen Toon Bautmans had het moeten 
meemaken. Hij was jarenlang in zijn een-
tje een heroïsch ‘Vlaanderen in Kraainem.’

Visitatieklooster
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Cubaans voorbeeld
Cuba si (gaar?)
Een Cubaanse dame, zo lezen we in 
Sjoenke, het maand-
blad van het Vlaams 
Gemeenschapscen-
trum De Moelie en 
vzw de Rand, - Aylen Guerrero luidt haar 
naam -, heeft het grootste deel van haar 
nog jonge leven in Cuba, haar geboorte-
land, doorgebracht. Een gedeelte daarvan 
woonde ze aldaar met een man en met 
hem kreeg ze ook twee kinderen. Zes jaar 
geleden volgde ze die man naar Ukkel, 
maar die relatie ging op de klippen en een 
jaar geleden verhuisde ze naar Linkebeek. 
Eerst sprak ze alleen haar moedertaal 
Spaans, in Ukkel werd dat Frans samen 
met haar kinderen, maar in Linkebeek 
volgt zij nu lessen Nederlands. Ook haar 
kinderen doen dat. Omdat zij er evenwel 
weinig Nederlandstaligen kent en om-
dat, zo onderstrepen wij, de al te weinig 
talrijke Vlamingen, precies omdat haar 
Nederlands nog niet zo best is, Frans met 
haar praten, zou het haar zeker helpen als 
ze wat vaker Nederlands zou horen spre-
ken. En dat motiveert haar om er zelf ook 
werk van te maken. En dat ze werk maakt 
van haar bereidheid tot integreren, maakt 
ze meteen duidelijk door iedereen die ze 

ontmoet, vriendelijk ‘goedendag’ te zeg-
gen. 

Mochten alle Neder-
landstalige Linkebe-
kenaren er nu eens 
werk van maken om 

met hun dorpsgenoten Nederlands te 
spreken om hun op die manier een hel-
pende (taal)hand toe te steken. Dat is toch 
de o�  ciële taal van onze gemeente, n’est-
ce pas? En waarom zou iedereen in Vlaan-
deren die anderstaligen een helpende 
hand wil reiken, hun niet dezelfde dienst 
bewijzen: ‘Mijnheer, mevrouw, mag ik 
u helpen in het Nederlands? Dat is eens 
iets anders dan met een goedendag staan 
zwaaien. Wat ze in 1302 terecht en met 
gunstig gevolg hebben gedaan. 

Linkebexit
Ook Linkebeek is net zoals de andere faci-
liteitengemeenten uitgetreden uit de wa-
termaatschappij Vivaqua. Wegens meer 
dan riskante fusie met Hydrobru, die 
Brusselse intercommunale voor watersa-
nering, bij wie het water van de schul-
denlast meer dan tot de lippen reikt (500 
miljoen euro) hebben zowat alle Vlaamse 
gemeenten Vivaqua uitgewuifd. 

Vera en Vivaqua
Fusie?
De Vlaamse regering probeert met een 
lokaas van 500 euro 
per inwoner tot een 
maximum van 20 mil-
joen euro gemeenten 
te overtuigen een fusie aan te gaan. Kraai-
nem en Wezembeek-Oppem liggen in 
elkaars buurt en zouden haast probleem-
loos kunnen fusioneren, waren er niet die 
verdomde faciliteiten geweest. Sinds 1963 
zitten beide gemeenten met een verschil-
lend faciliteitensysteem opgescheept. Bij 
de allerlaatste talentelling van 1947 waren 

er in Kraainem meer dan 30% inwoners 
die zich als Fransprekend hadden opgege-
ven. Voor Wezembeek-Oppem waren er 
dat aanvankelijk een paar personen meer 
dan 30%, maar na controle van gesjoemel-
formulieren, werd dat cijfer teruggebracht 
tot iets beneden die 30%. En daarom wor-
den in Wezembeek-Oppem evenals in 
Sint-Genesius-Rode, waar in 1947 even-
min 30% inwoners zich als Franstalig op-
gaven, de akten gesteld in het Nederlands 
(met mogelijkheid tot het bekomen van 
een gewaarmerkte vertaling) en niet in 
het Nederlands of het Frans zoals in de 
vier andere faciliteitengemeenten rond 
Brussel. En in de vier gemeenten mag 
niemand een ambt bekleden, waarin hij/
zij omgang heeft met het publiek, zo hij/
zij geen elementaire kennis van de Franse 
taal heeft.
Vermits de inwoners van Wezem-
beek-Oppem van een andere soort faci-
liteiten ‘genieten’ dan die van Kraainem, 
kan je die twee gemeenten zomaar niet 
bij elkaar klutsen, redeneert burgemees-
ter Petit, zonder de grondwet te verande-
ren. En dat is geen klein bier en kan alleen 
maar gebeuren als op het einde van een 
legislatuur besloten is de grondwet op dat 
punt aan te passen. En dat is in 2014 niet 
gebeurd. Jan Walraet, gemeenteraadslid 
voor WO-plus, de Vlaamsgezinde op-
positiepartij, vindt dat dat juridisch wel 
klopt, maar dat op Vlaams niveau wat 
creatiever mag gedacht worden. Net zo-
als Wemmel met zijn faciliteiten in een 
Vlaamse politiezone met Asse, Opwijk en 
Merchtem kan worden opgenomen, zou 
je denkoefeningen kunnen maken, waar-
bij onze twee gemeenten bijvoorbeeld 
zouden kunnen opgenomen worden  in 
een grensoverschrijdende samenvoeging 
zoals in de vroegere federatie Zaventem. 
Maar die politieke wil op hoger Vlaams 
niveau is er blijkbaar niet.
Ook in Kraainem liggen de meeste inwo-
ners allicht niet wakker van die gemiste 
kans. Zeker niet nu oud-gemeenteraads-
lid en kamerlid Luc Van Biesen andere 
horizonten heeft opgezocht.
Voor ons Komitee der Randgemeenten, 
dat zich in de zestiger jaren al hardnekkig 
tegen de faciliteitenregeling heeft verzet, 
zijn en blijven die misbruikte faciliteiten, 
die in elk van onze zes gemeenten in het 
verleden of ook nu nog tot een franskil-
jonse of tweetalige machtsovername heb-
ben geleid, een reden om de a� ouw en de 

afscha�  ng ervan te blijven eisen.  

De Kam: 25 lentes
Wij feliciteren het 
gemeenschapscen-
trum De Kam voor 

zijn 25-jarig bestaan. Wij hopen dat het 
Vlaams verenigingsleven hier nog de her-
innering aan zijn voorheen dorstlavende 
dorpsbottelarij van Jan De Wandeleer of 
Jakke van de Kam en Clara Ronsmans 
kan levendig houden maar er vandaag 
evengoed zijn culturele en andere soor-
ten dorst bij een smakelijk Kambier kan 

komen lessen. Met dank aan onze vriend 
minister Hugo Weckx, die er in 1993 het 
Vlaams Gemeenschapscentrum boven de 
doopvont kwam houden. 

Tai chi tweetalig
In gemeenschapscentrum De Kam krijgt 
Tai chi Brussels onderdak om er zowel 
in het Nederlands als het Frans de edele 
verdedigingskunst aan te leren. Begin-
nelingen en gevorderden zijn er welkom. 
Ons lijkt tweetaligheid een brug te ver 
en niet-conform met de (achterhaalde? ) 
doelstelling van vzw de Rand: bevorderen 
en versterken van het Nederlandstalig ka-
rakter van de zes. Of wordt dat nu ‘twee-
talig’?

Verknald
Wij lezen in ‘Uitgekamd’, het blad van de 
Vlaamse Gemeenschapscentrum alhier 
en vzw de Rand, een veelzeggend inter-
view met acteur-regisseur en oud-We-
zembeek-Oppemnaar Johan Van Assche. 
‘In de scouts ben ik volwassen geworden. 
Ik heb ook in de leiding gezeten. Het was 
de periode van de anti-autoritaire opvoe-
ding en daar waren we grote voorstander 
van. Dat we met die overtuiging onze tot 
dan toe goed draaiende scoutsgroep ka-
pot hebben gemaakt bleek pas achteraf. 
Er  was geen structuur, geen hiërarchie, 
geen engagement. We hebben het heel 
slecht aangepakt met de leidingsploeg.’
Als oud-chiroleider van de Kristikerels, la-
ter Chiro, in het Wezembeek-Oppem van 
de tijd voordien, verkneukelt schrijver 
dezes en ook van De Zes, zich niet over 
deze getuigenis. Het begon zowat overal 
met de slogan ‘Een vinger in de pap’, dan 
staken ze die vinger in hun oog en het 
eindigde in Wezembeek-Oppem jammer 
genoeg met ‘toen konden ze geen pap 
meer zeggen.’ 
Jammer dat bovenstaande bedenking niet 
weer te vinden is in het Franstalig resumé, 
dat ‘Uitgekamd’ over die betekenisvolle 
bedenking van Johan Van Assche maakte.  

Exit Vivaqua
De zes faciliteitengemeenten hebben ge-
kozen voor een Vivaqua-exit. Ook tien 
andere Vlaamse gemeenten rond Brussel 
beslisten onder impuls van burgemeester 
Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw 
dezelfde weg te bewandelen. Dit alles te-
gen de zin van Olivier Maingain van DéFi.
Na de uittreding van de gemeente uit het 

door Brusselse gemeentebesturen gedo-
mineerde Vivaqua, waar men door de ge-
plande fusie met het zwaar in de schuld 
zittende Hydrobru, de Brusselse inter-
communale voor waterzuivering, een 
heilloze toekomst dreigde tegemoet te 
gaan, heeft Wezembeek-Oppem nu voor 
zijn waterlevering en watersanering geko-
zen voor De Watergroep. Met een drink-
waterprijs van 1,7254 euro per m³ zal de 
waterprijs een stukje hoger liggen dan bij 
het vroegere waterleverende Vivaqua, dat 
hoe dan ook door de uittreding van een 
pak Vlaamse gemeenten zijn prijs allicht 
noodgedwongen zal moeten verhogen.

Vera (Latijn voor ware dingen)
Schoorvoetend gaat de gemeente aan-
leunen bij initiatieven van de provincie 
Vlaams-Brabant. Het autonoom provin-
ciebedrijf VERA, zo lezen we in ‘Uitge-
kamd’, de maandelijkse uitgave van het 
gemeenschapscentrum De Kam en van 
vzw de Rand met de steun van de Vlaam-
se Gemeenschap en van de provincie 
Vlaams-Brabant, helpt gemeenten, OCM-
W’s, politiezones en intercommunales bij 
de invoering van e-government door sa-
menwerking tussen al die lokale besturen.
Het gemeentebestuur vond die samen-
werking met Vlaamse instanties vele jaren 
al te Vlaams maar begint nu toch al met 
de gezamenlijke aankoop van ICT-mate-
riaal. Stap voor stap zo gaan de peerden. 
Ook dat van Petit.

20 van de 50
Als de Wezembeek-Oppemnaren 20 van 
hun 50 openbare vuilnisbakken misbrui-
ken om er tegen het reglement in hun 
huishoudelijke afval in te dumpen of er 
in de omgeving ervan hun zwerfvuil te 
droppen, dan brengt Interza, de afvalin-
tercommunale in het Zaventemse, op de 
misbruikte vuilnisbakken een sticker aan 
met de bedoeling de al dan niet-balorige 
Wezembeek-Oppemnaren met een blijde 
of boze Tito-tovenaar te informeren over 
zijn correct of incorrect deponeergedrag 
te informeren. 40 % incorrecten, je zou 
voor minder die faciliteit(en) willen af-
schaff en.

‘t Is in de zak

de Kam: 25 jaar
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Jammer van die faciliteiten
Wemmel en het Eurostadion
Zoals u elders kan lezen, heeft Vlaams 
minister Schauvlie-
ge geen omgevings-
vergunning voor het  
Eurostadion afgele-
verd. Wemmel is er niet rouwig om. Tot 
twee keer toe diende de gemeente een 
bezwaarschrift in tegen mogelijke ver-
gunningen. Mocht er een vergunning uit 
de lucht gevallen zijn, dan zou het sche-
pencollege daartegen beroep aangeteked 
hebben. Wemmel voelt zich ook niet aan-
gesproken door het geweeklaag omtrent 
het missen van de EK 2020 wedstrijden. 
Burgemeester Walter Van Steenkiste 
zegt niets tegen voetbal  te hebben maar 
klaagt dit melagomaan project aan, dat 
minder met voetbal te maken heeft dan 
wel  met een winstgevend concept, dat 
de toegelaten limieten van het Geweste-
lijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
ruimschoots overtreft dank zij een crea-
tieve  naamgeving van de activiteiten. Het 
zit Wemmel ook hoog dat bij de nieuwe 
aanvraag voor de omgevingsvergunning  
Ghelamco het advies van de gemeente 
niet meer gevraagd heeft. Wellicht was 
het vorige advies te kritisch. Het stadion 
zou nochtans moeten komen op enkele 
tientallen meters van de gemeentegrens. 
Wemmel bleef ook bij het (beperkt) aan-
gepast plan grote problemen hebben met 
de impact op de mobiliteit, de veiligheid, 
de waterhuishouding en de lee� aarheid 
van de omgeving. 

Uitstap Vivaqua fi naal beslecht
Het heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad maar uiteindelijk is  Wemmel er 
samen met 14 andere Vlaams Brabantse 
gemeenten in geslaagd om uit Vivaqua te 
stappen Deze Brusselse watermaatschap-
pij, die zich voornamelijk bezighoudt met 
de distributie van drinkwater, wil immers 
samengaan met het met schulden bela-
den Hydrobru, verantwoordelijk voor 
waterzuivering. De Vlaamse gemeenten 
vreesden te moeten opdraaien voor deze 
schuldenlast en kozen voor een uitstap. 
Vivaqua lag lang dwars en stelde zware 
fi nanciële uittredingsvoorwaarden. De 
Vlaamse gemeenten spraken het Vlaams 
Parlement aan dat een belangenconfl ict 
met het Brussels Gewest inriep. Uiteinde-
lijk plooiden Vivaqua en het Brussels Ge-
west en kwam men tot een eerbaar com-
promis. Begin december tekenden echter 
de fransdolle DéFi-gemeentebesturen van 
Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe 
nog beroep aan tegen de beslissing van 
de algemene vergadering van Vivaqua om 
de uitstap toe te laten. DéFi maakte nog 
wat stemming in de gemeenteraden van 
de Vlaamse rand waar ze vertegenwoor-
digers hebben maar kreeg  zelfs in de faci-
liteitengemeenten geen gehoor met haar 

‘le grand Bruxelles’-retoriek’. Het moet 
steken dat de Franstaligen in de rand lie-
ver in Vlaanderen wonen en daar drink-

water gaan tanken, 
dan in Brussel. Ou-
dergem en Sint-Lam-
b r e c h t s - W o l u w e 

liepen ook een blauwtje voor de recht-
banken want in januari 2018 werd de 
klacht van beide gemeenten door de 
rechtbank van koophandel van Brussel 
ongegrond verklaard en wordt hierdoor 
ook de rechtsvordering bij de Raad van 
State automatisch vernietigd. Wemmel 
kan zonder verdere problemen nu ook 
eff ectief uit Vivaqua stappen, zoals reeds 
unaniem beslist op de gemeenteraad van 
20 oktober 2017. Wemmel kiest voor de 
intercommunale TMVW/Farys en vangt 
voor de overstap een vergoeding van 5 
miljoen euro die dankbaar wordt ingezet 
voor schulda� ouw en  de fi nanciering 
van lopende projecten.

Stevige bevolkingsaangroei 
voor Wemmel?
De Studiedienst van de Vlaamse regering 
heeft prognoses gemaakt voor de bevol-
kingstoename in de Vlaamse Rand.  Voor 
de totale Vlaamse Rand wordt gerekend 
op een aangroei van 10.4%. Voornamelijk 
de gemeenten in het noordoosten met 
heel wat tewerkstelling zouden specta-
culair groeien (Vilvoorde, Zaventem, Ma-
chelen en Grimbergen). De vooruitzich-
ten voor de faciliteitengemeenten zijn 
zeer divers. Terwijl Kraainem , Linkebeek, 
Wezembeek en Rode aankijken tegen een 
zeer beperkte groei (van 1.8% tot 3.1%) 
hebben Wemmel met  13% en Drogenbos 
met 11.9% af te rekenen met een stevige 
groei. Nochtans kennen de faciliteitenge-
meenten, met  uitzondering van Linke-
beek, nu reeds een bevolkingsdichtheid, 
die dubbel zo groot is als het gemiddelde 
in de Rand. Het zal er drummen worden 
als de cijfers van deze studie bewaarheid 
worden.

Parochies samengevoegd
Het bisdom stuurt aan op een samenvoe-
ging van de twee bestaande parochies, 
Sint-Engelbertus en Sint-Servaas. De ge-
meenteraad gaf alvast een positief advies, 
hetgeen niet verwonderlijk is vermits 
door de samenvoeging slechts één begro-

ting dient opgemaakt te worden en het 
fi nancieel sterkere Sint-Engelbertus de 
tekorten van Sint-Servaas op de gewone 
werking zal goedmaken. Dat ontslaat de 
gemeente wellicht van een jaarlijkse toe-
lage aan  Sint-Servaas.
In 2016 vierde de jongste parochie 
Sint-Engelbertus nog haar tachtigjarig 
bestaan. De parochiekerk werd in 1936 in-
gezegend. Het was een voorlopige struc-
tuur (hulpkapel), maar uiteindelijk is de 
defi nitieve kerk er nooit gekomen, on-
dermeer omdat de bouwplannen voor de 
nieuwbouw steevast op een weigering van 
de overheden stootten om stedenbouw-
kundige redenen. De ‘voorlopige’ kerk 
wordt in de omgang ook vandaag nog ’t 
Kapelleke’ genoemd. De adellijke familie 
de Limburg Stirum deed haar duit in het 
zakje bij de fi nanciering van de nieuwe 
parochie en stond erop dat de parochie 
werd toegewijd aan Sint-Engelbertus. En-
gelbert was niet alleen de naam van een 
voormalig burgemeester-familielid maar 
volgens de overleveringen was een telg 
uit het geslacht van de familie betrokken 
bij de moord op de heilige Engelbertus, 
aartsbisschop van Keulen in 1225. De fa-
milie beschouwde het kerkgebouw dan 
ook als een soort eerherstel van harent-
wege.
De samenvoeging van de parochies heeft 
geen gevolgen voor de misvieringen. De 
Franstalige missen in Sint-Engelbertus, 
die dateren van 1936  – lang voor de in-
voering van de faciliteiten-, blijven ook 
vandaag behouden.

Afscha�  ng faciliteiten?
De CD&V-burgemeester van Ronse brak 
eind vorig jaar een lans om de faciliteiten 
af te schaff en. De burgemeester noemt de 
faciliteiten discriminerend omdat ze een 
eventuele  fusie van de gemeente in de 
weg staan. Hierdoor loopt Ronse de bo-
nus van 500 euro per inwoner  mis, die de 
Vlaamse regering voorziet voor gefuseer-
de gemeenten. Wemmels burgervader 
Walter van Steenkiste ziet omwille van 
de benodigde tweederde meerderheid om 
de grondwet aan te passen een afschaf-
fi ng van de faciliteiten niet snel gebeuren. 
Hij steunt wel het idee achter het voor-
stel van Ronse, namelijk de discriminatie 
van de Wemmelaars omdat faciliteitenge-
meenten niet kunnen fuseren. Hierdoor 
ontloopt ook Wemmel de bonus van de 
Vlaamse regering die tot de helft van de 
schulden van gefuseerde gemeenten over-
neemt. Van Steenkiste laakt ook het feit 
dat in de faciliteitengemeenten het duur-
dere systeem van aparte gemeenteraad 
en OCMW blijft bestaan, terwijl in al de 
andere  Vlaamse gemeenten het OCMW 
opgaat in de gemeenteraad. Hij wijst 
er tevens op dat omwille van het aparte 
taalstatuut het voor Wemmel moeilijk 
is om aan te sluiten bij samenwerkings-
verbanden met andere gemeenten. Van 
Steenkiste dringt er bij de Vlaamse over-
heid op aan dat de faciliteitengemeenten 
zouden gecompenseerd worden voor de 
ongemakken die het speciaal taalstatuut 
meebrengen en het gemis aan de fi nanci-
ele impulsen.

Ieder zijn zes
Spaarpotje: 500.000 euro
Vzw de Rand is eind 1996 per decreet op-
gericht om in onze zes Vlaamse facilitei-
tengemeenten rond Brussel onder meer 
een plaatsvervangende rol te spelen in 
het plaatselijk cultuurbeleid langs de ge-
meenschapscentra.
De geldmiddelen daarvoor zijn o.m. opge-
nomen in de dotatie die de Vlaamse over-
heid jaarlijks aan vzw de Rand geeft. De 
zesjaarlijks wisselende samenstelling van 
de gemeentebesturen in de zes bood de 
Nederlandstalige gemeenschap in die zes 
gemeenten onvoldoende of zelfs helemaal 
geen waarborgen dat de Nederlandstalige 
cultuur daar aan haar trekken kwam.
Sedertdien werden ingevolge Vlaamse 
regeerakkoorden de sectorale decreten 
voor sport, jeugd en cultuur bij decreet 
van 3 juli 2015 afgeschaft en werden de 
gelden daarvoor naar het Gemeentefonds 
overgeheveld. Evenwel niet voor onze zes 
gemeenten. Want daar konden die fi nan-
ciële middelen, eens ze via het Gemeen-
tefonds aan onze zes gemeenten waren 
doorgesluisd, al te gemakkelijk voor an-
dere functies worden gebruikt. Zeg maar 
brandweer, politie, openbare werken en-
zovoort. De sectorale decreten voor onze 
zes gemeenten bleven dus behouden en 
vzw de Rand kreeg dus de bijkomende op-
dracht voor deze van onze zes gemeenten 
die geen concreet beleidsplan ingediend 
hadden, zelf een beleidsplan in te dienen 
en  uit te voeren. In Wemmel stond vzw 
de Rand tot eind 2016 in voor jeugdbe-
leid, in Kraainem, Linkebeek en Wezem-
beek-Oppem voor sportbeleid en jeugdbe-
leid, in Drogenbos voor jeugdbeleid. Vzw 
de Rand had eveneens den privaatrechte-
lijke bibliotheekwerking in Drogenbos en 
Kraainem eveneens overgenomen. 
Tegen dat decreet van 3 juli had o.m. vzw 
Association de Promotion des Droits hu-
mains een verzoekschrift tot vernietiging 
ingediend bij het Grondwettelijk Hof.
 Dat Grondwettelijk Hof heeft op 17 mei 

2017 dat Vlaams decreet, dat niet-alleen 
de sectorale subsidies voor jeugd, cultuur 
en sport maar ook fl ankerend onder-
wijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, 
integratie en kinderarmoedebestrijding 
integreerde en overhevelde naar het Ge-
meentefonds vernietigd wegens ‘onver-
antwoorde discriminatie’. Evenwel met 
handhaving van de gevolgen van de ver-
nietigde bepalingen tot de decreetgever 
uiterlijk eind 2018 een nieuwe regeling 
heeft getroff en. Het is dus wachten op 
een nieuw decreet hierover van de Vlaam-
se regering en parlement tegen eind 2018, 
waarbij ook onze zes Vlaamse gemeenten 
ondergebracht worden in het algemeen 
regime van de overige 302 Vlaamse ge-
meenten. In afwachting van een defi nitie-
ve oplossing waarbij er ook voor gezorgd 
wordt dat in onze zes Vlaamse gemeen-
ten ook het jeugd-, cultuur- en sportbe-
leid heeft minister Ben Weyts, verant-
woordelijk voor het Vlaamse randbeleid, 
vanaf 2018 een spaarpot vrijgemaakt ter 
ondersteuning van de Nederlandstalige 
vrijetijdsbesteding in de zes faciliteiten-
gemeenten van de Vlaamse Rand.  
De voorzitter van vzw de Rand Hubert 
Lyben heeft op de nieuwjaarsreceptie van 
vzw de Rand de gemeenteraadsleden en 
verenigingen in de zes, die voordien in-
zake vrijetijdsbesteding op de samenwer-
king met en subsidies van vzw de Rand 
een beroep konden doen, aangespoord de 
evolutie van die ondersteuning via de toe-
gezegde 500.000 euro nauwlettend in de 
gaten te houden.  

Steun
De Vlaamse Vriendenkring Wommelgem 
heeft ons sinds 1998 onafgebroken jaar-
lijks vorstelijk gesteund. Ook nu weer 
ontvingen we 300 euro steun voor onze 
werking.
Voor het zesde jaar op rij steunde Mar-
nixring Antwerpen-Centrum ons tijd-
schrift met een steunbijdrage van 600 
euro.

Wemmel

Gemeentehuis Wemmel


