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Ronse en faciliteiten
In december 2017 hebben zoals reeds ver-
meld in onze vorige De Zes de lokale meer-
derheid van CD&V-Groen, Open VLD en 
N-VA, samen met oppositiepartij Vlaams 
Belang, een motie goedgekeurd waarin ze 
de afscha�  ng vragen van de faciliteiten in 

de stad Ronse. Die zijn immers een belet-
sel om Ronse te laten fuseren met omlig-
gende Vlaamse gemeenten. Daarbij zou 
de Vlaamse overheid een schuldverlich-
ting van 500 euro per inwoner mogelijk 
maken. Of zowat 13 miljoen euro. En die 
schuldverlichting kan er door de facilitei-
tenstatus van Ronse niet komen.
Kamerleden Hendrik Vuye, zelf a� omstig 
van Ronse, en Veerle Wouters  dienden 
meteen na de goedkeuring van de motie 
aldaar een wetsvoorstel in om de facilitei-
ten in Ronse af te schaff en. In hun bekom-
mernis om  hun ex-N-VA-partijgenoten 
niet met die pluim te laten lopen, kopi-
eerden Peter De Roover en Kristien Van 
Vaerenbergh van N-VA dat wetsvoorstel 
en dienden zij het eveneens bij de Kamer 
in. Toen het wetsvoorstel Vuye-Wouters 
in februari in de Kamer ter sprake kwam, 
werd het in overweging genomen. Wel 
vroegen Wouters en Vuye de hoogdrin-
gendheid, maar die werd toen door de 
meerderheid weggestemd, ook door Peter 
De Roover en Kristien Van Vaerenbergh. 
Toen op 22 februari het N-VA-wetsvoor-
stel De Roover-Van Vaerenbergh in de 
Kamer ter sprake kwam, werd het, zoals 
gebruikelijk, in overweging genomen, 
d.w.z. dat de Kamer het ooit wel eens zal 

beginnen behandelen. Na die in overwe-
gingname vroegen Vuye en Wouters de 
hoogdringendheid van de behandeling. Al 
was het alleen al omwille van de naderen-
de gemeenteraadsverkiezingen in okto-
ber. Maar het was boter aan de galg. Tegen 

de hoogdringendheid van de behande-
ling van het wetsvoorstel De Roover-Van 
Vaerenbergh stemden aan Vlaamse zijde 
CD&V, Open VLD, Groen en N-VA. Voor 
de hoogdringendheid stemden alleen 
Vlaams Belang en het duo Wouters-Vuye.
Inmiddels heeft het stadsbestuur met 
burgemeester Luc Dupont een Brussels 
advocatenkantoor met Frank Judo en Tim 
Souverijns  opdracht gegeven om bij de 
Brusselse rechtbank van eerste aanleg een 
procedure te beginnen die van de Belgische 
staat een schadevergoeding van 1 euro eist 
ten voorlopigen titel in afwachting van de 
berekening van de extra kosten die de stad 
moet uitgeven voor de haar opgelegde fa-
ciliteitenstatus. De rechtbank zou bij het 
Grondwettelijk Hof moeten nagaan of de 
aan de stad opgedrongen faciliteiten het 
gelijkheidsbeginsel niet schenden en/of ze 
al dan niet discriminerend zijn.  
Wij ronden dit faciliteitenverhaal in Ronse 
af met de een bondig overzicht van de re-
cente sociologische problematiek aldaar. 
Sedert de vastlegging van de taalgrens in 
1962 en goedkeuring van de faciliteiten 
in 1963, maar niet ten gevolge daarvan, 
kende deze stad, die tussen de twee we-
reldoorlogen het tweede textielcentrum 
in Vlaanderen was, een neergang van zijn 

textielindustrie.
Ronse is mettertijd de armste gemeente 
van Oost-Vlaanderen geworden. De stad 
telde in 2017 op 1 januari 26.092 inwoners, 
2.098 meer dan in 2005. In 2016 waren 
1936 inwoners a� omstig uit EU-landen of  

7,66%, terwijl er 5.836 komen uit niet-EU-
landen of 22,70%. Dit laatste cijfer is het 
dubbele van het gemiddelde niet-EU-bur-
gers in Vlaanderen.  
Tegelijkertijd met vele nieuwkomers in de 
stad, die de taalproblematiek niet enkel 
beperken tot een probleem van de verhou-
ding tussen Nederlands- en Fransspreken-
den, wordt de integratie van de diverse 
bevolkingsgroepen steeds moeilijker. Bo-

vendien weken iets meer bemiddelde en 
autochtone inwoners uit naar omliggende 
gemeenten. Vanzelfsprekend heeft deze 
laatste aderlating zware fi scale gevolgen 
voor de stadskas. Daardoor kan de cen-
trumstad haar regionale verplichtingen 
tegenover haar buurgemeenten slechts 
moeizaam nakomen.
Een niet onbelangrijke bijkomende ver-
klaring voor deze miserabele situatie is de 
volgende. Een tweetal wijken met vooral 
bescheiden arbeiderswoningen geraakten 
decennia terug uitgeleefd, werden niet 
tijdig gerenoveerd, maar lokten al vele ja-
ren terug door hun uitermate lage prijzen 
vooral arme gezinnen uit Henegouwen 
aan. Nadien en tot op vandaag trokken 
en trekken daar even weinig bemiddelde 
migrantengezinnen in.  Steeds opnieuw 
wordt dat soort gezinnen immers al te 
vaak  door de Brusselse OCMW’s afgesto-
ten en doorverwezen naar de stad Ronse 
met haar faciliteiten voor Franstaligen in-
zake administratie en onderwijs.
Is het in die omstandigheden verwon-
derlijk dat Ronse 24,4% leerlingen in het 
vierde jaar van het basisonderwijs telt met 
leerachterstand en Vlaanderen gemiddeld 
12,6%? In Sint-Genesius-Rode bedraagt 
het aantal leerlingen op die leeftijd met 
leerachterstand 1,8% of 13 keer minder.
Met een gemiddeld aangegeven netto-in-
komen van 15.059 euro per persoon scoort 
deze gemeente ook nog 1.266 euro per 
persoon minder dan onze kleinste Vlaam-
se faciliteitengemeente rond Brussel, na-
melijk Drogenbos.
Reden te over dus om de misbruikte faci-
liteiten en de miserabele gevolgen ervan 
voor Ronse op de federale tafel te leggen. 
Ook al zijn ze door de al te grote toegeef-
lijkheid van Vlaamse partijen en politici 
grondwettelijk gebetonneerd.

Dank
Voor de zesde keer op rij ontvingen we dankbaar van Marnixring Vlaemsch Hooft een 
steunbijdrage van 150€.
vzw Volksheil uit Borsbeek kwam ons opnieuw, onafgebroken sedert 1992, met 250€ rug-
gensteun verblijden.

Stadionproject opdoeken
Het schepencollege van de stad Brussel heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen 
het stadionproject van Ghelamco op Parking C, gelegen op Grimbergs en Wemmels 
grondgebied, op te zeggen. In een erfpachtovereenkomst die de stad voor 99 jaar met 
bouwheer Ghelamco afsloot stond te lezen dat de stad Parking C aan Ghelamco afstond 
om er mits een jaarlijkse vergoeding van één euro een stadion en een reuze ondergrond-
se parking uit en in de grond te stampen. Schepen van Sport Alain Courtois heeft dus 
eindelijk in het zand gebeten. Een woordvoerder van Ghelamco heeft al laten weten dat 
de stad die overeenkomst niet eenzijdig kon opzeggen.

31051
Dit nummer van De Zes wordt via Distripost bijkomend verspreid in 31051 brievenbus-
sen van de zes faciliteitengemeenten en in de stad Ronse. Is u al abonnee? 

Stadhuis Ronse
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Kraainem Sint-Genesius-Rode

Moeke Lerminiaux

Rommel en zorg
De Put van Woluwe is weer 
open
Heft aan de luit,  
blaast de bazuin, de 
Put van Woluwe is 
weer bruikbaar. Weinigen hadden nog 
enige hoop, het geharrewar rond de uit-
voering van dit groots aangekondigd werk 
heeft nu al maanden te lang geduurd. Men 
is inderdaad nog maar aan een kwart van 
de opdracht, de andere drie kwart is voor 
veel later. De bevoegde Vlaamse adminis-
tratie probeert met vooral veel papieren 
boodschappen: dat het werk, de grondige 
heropbouw van de Put van Woluwe  ooit 
zal afgewerkt zijn. Maar men moet al heel 
welwillend goedgelovig zijn om dat nog te 
geloven.
Maar goed, het kruispunt van de Put van 
Woluwe, de kruising van de Leuvense-
steenweg en de Woluwelaan is vandaag 
wel weer bruikbaar. Wie van Brussel 
komt langs de Leuvensesteenweg richting 
Zaventem en Leuven, kan inderdaad op-
nieuw rechtdoor.  Hetzelfde voor wie van 
Leuven richting Brussel rijdt. Alvast al 
één pluspunt dus. 
Maar de vreugde zal van korte duur zijn 
want binnenkort wordt het kruispunt 
weer onderste boven geopend. Blijkbaar 
was er ergens een Vlaams administratief 
genie dat het wat al te gemakkelijk vond 
zoals het nu loopt. En dus werd er een 
extra werkje tussendoor gepland: een 
fi etssnelweg al over datzelfde kruispunt 
met een daarbij horende fi etstunnel on-
der precies datzelfde kruispunt! Maar dit 

keer zal het volgens de bevoegde Vlaamse 
diensten allemaal zo gesmeerd mogelijk 
lopen. Tot einde 2018 gebeurt er intussen 
helemaal niets maar vanaf 2019 mogen 
we daar nieuwe wonderen verwachten. 
En dat terwijl men er nog niet eens  in 
slaagt om een geplande en begonnen op-
dracht af te werken. Dat is voor ten vroeg-
ste 2019…
Het weze u een troost, het verhaal van de 
Put van Woluwe is nog heel lang niet af-
gerond. Wel integendeel De  Vlaamse ad-
ministratie tekent immers  eerst nieuwe 
plannen, zoekt daarna een nieuwe aanne-
mer, vraagt dan een bouwvergunning en 
zou dan de werken moeten kunnen her-
beginnen!

Geen brandalarm?
Aan de buitenrand van Kraainem, vlak 
tegen de brug van Woluwe staan enke-
le sociale woontorens uit veel vroegere 
tijden, zo ver mogelijk uit het zicht van 
het welstellende Kraainem. Niet meteen 
een voorbeeld van moderne architectuur 
maar van die goedkope torens uit de jaren 
zeventig  zoals die overal opdoken.  
Wat overal wel eens gebeurt: de brand 
sloeg toe op een van de hoogste verdie-
pingen. De bewoonster heeft daarbij het 
leven gelaten. Wat in zo’n situatie ook 
meestal gebeurt: de tongen komen los 

over alles wat misloopt in de toren. On-
der meer in verband de brandveiligheid 

die fl ink wat te wen-
sen zou overlaten. Zo 
moeten de bewoners 
van de hoogste ver-

diepingen in geval van brand naar het dak 
vluchten. En dat via een luik dat ze zelf 
naar omhoog moeten duwen en daar dan 
maar wachten op hulp! 

Rommelmarkt in het Frans(?)
De jaarlijkse rommelmarkt van de Vlaam-
se Kraainemse gemeenteschool De Klim-
school is intussen uitgegroeid tot een 
jaarlijks succesnummer.  Er komen straks 
nog nieuwe containerklassen: Containers 
zijn niet goedkoop, wel integendeel. De 
gemeente had intussen al fl ink wat geld 
kunnen uitsparen met een nieuwbouw. 
Maar dat is buiten het Fransdolle ge-
meentebestuur gerekend dat er zelfs niet 
wil aan denken om “Vlaams” geld te wil-
len vragen, aanvaarden en gebruiken dat 
elke andere gemeente voor schoolbouw-
werken kan krijgen.
Een en ander heeft natuurlijk niets te 
maken met de ook dit jaar zonovergoten 
rommelmarkt. Er waren inderdaad nogal 
wat klachten om de  kleine foldertjes met 
de nodige praktische info. Zo klein waren 
die papiertjes dat ze alleen maar in het 
Frans of in het Nederlands beschikbaar 
waren in plaats van recto verso in beide 
talen.  En zo moeten we maar blijven zeu-
ren over Vlaamse ergernissen, die men 
met wat verstandige goede wil had kun-
nen voorkomen.

Goed verzorgd Kraainem
Wie binnen de Kraainemse grenzen met 
een of ander medisch probleem af te reke-
nen heeft, hoeft niet lang te zoeken naar 
een helpende hand. Liefst 26 Kraainem-
se adressen voor kine, 12 psychologen, 
9 huisartsen tot en met een “shiatsu” of 
iemand voor voedingkunde.  Men kan op 
vijf Kraainemse adressen aanbellen om 
de tanden te laten verzorgen. Met telkens 
een klein peloton extra deskundigen.  En 
dan zijn er onder meer ook nog vijf die-
renartsen. 
Er is ook nog een Nederlandstalig zieken-
huis ter beschikking, waar men voor zo-
wat alles en nog wat terecht kan. 
Meer informatie beschikbaar in de nieuw-
ste verzorgde uitgave van de Kraainemse 
gemeentelijke Medische Gids 

En de komende stembusdag?
Feitelijk nog altijd geen nieuws, terwijl 
in de discrete wandelgangen van de ge-
meente er toch wel wat geruchten opge-
vangen worden. Gedaan met de beruchte 
UNION-lijst? Breuk binnen Kraainem 
Unie? Vlaamse Lijst Open (of wat daar-
van overblijft) verwoed op zoek naar een 
zinvolle formule om de Vlaamse presentie 
binnen deze Vlaamse gemeente toch nog 
te laten overleven.  Kortom, voorlopig 
nog altijd geen echt nieuws.

De Put van Woluwe is weer (even) open

Telenet en Lerminiaux
Telenet in Drogenbos
Met grote a�  ches en spandoeken maakt 
Telenet zijn “rentrée” 
in Drogenbos bekend. 
En omdat Drogenbos 
toch maar een faci-
liteitengemeente is, liefst eentalig Frans, 
of eventueel tweetalig met voorkeur voor 
het Frans. Kunnen de verantwoordelijken 
van Telenet misschien even een kaart van 
Vlaanderen bekijken en vaststellen dat 
Drogenbos toch nog in Vlaanderen ligt? 
Of heeft een of andere reclamejongen 
geen notie van taalgrenzen, taalwetten 
en vooral hoff elijkheid? Misschien toch 
maar overschakelen op Proximus dat een 
poging doet om als nationaal bedrijf een 
beetje respect aan de dag te leggen voor 
onze eigenheid? Is men in Mechelen dan 
zo verblind? Moeten wij ‘THE GOOD 
FLOW of ‘gerechtigheid’ vanuit onze al-
oude hoofdstad van de Nederlanden ver-
wachten?

Moeke Lerminiaux overleden
 Met droe� eid maar ook met grote dank-
baarheid hebben wij in de Sint-Niklaas-
kerk van Drogenbos afscheid genomen 
van mevrouw Yvonne Haegeman, echt-
genote van wijlen Alfons Lerminiaux, 
moeder van onze voorzitter, zijn twee 
broers en zijn zus. In haar 97-ste levens-
jaar was ze ons drie maand geleden even 
nauwgezet als altijd nog behulpzaam bij 
het verzenden van De Zes  zoals ze dit 

vele, vele jaren voordien in alle dienst-
baarheid heeft gedaan. Dat zorgzaam en-

gagement had ze al 
jaren voor haar gezin 
op zich genomen, al-
licht nog meer na het 

vrij vroegtijdig overlijden van haar man 
in een gezin met haar vier kinderen. Die 
bezorgdheid droeg ze nadien over op haar 
schoonzoon en schoondochters, maar 

nog meer op haar negen kleinkinderen 
en op haar zestien achterkleinkinderen. 
Niet enkel familiaal maar bovendien in 
het verenigingsleven van wat Drogenbos 
rondom haar meer dan zeventig jaar heeft 
geboden en waarvoor zij zoveel heeft te-
ruggeschonken.           

Rode loper
Urban Run?
Op vrijdag 16 maart mochten sportievelin-
gen, omkaderd door 
de goede zorgen van 
sportregio Zuidwest 
Rand een tweede Ur-
ban Run in Rode komen lopen. Ze mogen 
dan langs en soms doorheen een tiental 
interessante gebouwen vijf kilometer of 
zelfs een meervoud daarvan afl eggen. In 
een eerste editie waren daarvoor al 350 
hoofdzakelijk Rodenaren komen opda-
gen. Voor de tweede editie werden er nog 
een pak meer verwacht. Wij duimen voor 
dit initiatief maar stellen toch voor er wat 
meer Nederlands voor te gebruiken. Wat 
dacht u van ‘De Rode loper?’  

Stationsbuurt
Spoorlijn 124 van de NMBS passeert langs 
ons beschermd spoorwegstation en ver-
mits het ernaar uitziet dat de GEN-wer-
ken voor de verdubbeling van het aantal 
sporen in Sint-Genesius-Rode en Lin-
kebeek traag maar nu iets zekerder door 

de toezegging van vers overheidsgeld zal 
gerealiseerd worden, is het uitkijken naar 
de geleidelijke renovatie van de stations-
buurt. In plaats van de openluchtparking 
komt er een parkeergebouw. Er komt ook 

een kiss-and-ridezone (weeral Engels) en 
een fi etsparking  onder de brug van de Zo-

niënwoudlaan.  Het 
stationsgebouw krijgt 
een andere functie. 
Het artikel hierover, 

gepubliceerd in ‘Buurten’, vermeldt ook 
nog dat de uiteindelijk geplande afwer-
king  het Gewestelijk Expressnet  met de 
verdubbeling van het sporennet aldaar in 
beide richtingen als laatste grote werf van 
de Gewestelijke Expresswerken kan du-
ren tot 2031. Express is dat dan zeker niet 
geweest. Wij gunnen de gemeente in onze 
weinig enthousiaste belangstelling voor 
het GEN hierin graag de Rode lantaarn. 

Samen sporten
Samen met Beersel, Dilbeek, Drogenbos, 
Linkebeek, Sint-Pieters-Leeuw en Halle 
werd in het verleden onder de  paraplu 
van Sportregio Zuidwest Rand gesport 
bij grote sportevenementen. Die organi-
satie was door de provincie Vlaams-Bra-
bant in het leven geroepen om regionale 
sportevenementen te coördineren. Om-
dat de provincie die activiteiten moest 
overdragen, werd overeengekomen onder 
diezelfde paraplu voor grotere sportge-
beurtenissen samen te werken. Hoe meer 
hopelijk Nederlandstalige samenwerking 
er op het getouw wordt gezet in de Zen-
ne- en Zoniënstreek, hoe meer wij die sa-
menwerking toejuichen.

Samen integreren
Het gemeentebestuur gaf zijn zegen om 
verder en zeker tot april 2019 samen 
te werken met Drogenbos, Linkebeek, 
Wemmel en Wezembeek-Oppem om na 
te trekken hoever het in elk van de be-
trokken gemeenten staat met de inte-
gratie. Van het Agentschap Integratie en 
Inburgering kwam er een projectsubsidie 
van 120.000 euro om de verdere interge-
meentelijke samenwerking tot april 2019 
te laten verlopen.

renovatie stationsbuurt
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Motie en Frans getater
Streekkrant
Al jaren wordt de Streekkrant, nu Deze 
Week, niet meer 
bezorgd in de Lin-
kebeekse brieven-
bussen. Wel was het 
blad beschikbaar in het gemeenschaps-
centrum De Moelie.  Uitgeverij Roularta 
vond het niet commercieel genoeg. Nu 
heeft ze haar oor te luisteren gelegd bij 
adverteerders en de Linkebeekse inwo-
ners. En heeft daarop besloten de blijk-
baar wel belangstellende Linkebekenaars 
opnieuw bus-aan-bus ter wille te zijn.

Motie tegen motie
De Linkebeekse gemeenteraad heeft op 
26 maart met zijn Franstalige meerder-
heid een motie goedgekeurd voor het be-
houd van de faciliteiten in de stad Ronse. 
Aldaar wil de meerderheid die faciliteiten 
door het federaal parlement afgeschaft 
zien omdat die de stad beletten samen te 
gaan met de omliggende Nederlandstali-
ge gemeenten, waar geen faciliteiten zijn. 
Op die manier mist Ronse de belangrij-
ke fi nanciële tegemoetkomingen van de 
Vlaamse overheid (500 euro overname 
van schuldenlast per inwoner).
De Linkebeekse meerderheid heeft het 
over een ’kosteloze provocatie (vanuit 
Ronse)’ en over ernstige schending van 
de communautaire vrede’. Zoals onze le-
zers en zeker alle Linkebekenaren maar 
al te goed weten heeft onze franskiljonse 
meerderheid op Damiaans verzoek al ja-
ren lang al het nodige gedaan om de com-
munautaire vrede angstvallig te bewaren.
De Nederlandstalige oppositie ‘Prolink’ 
verwijst fi jntjes naar de situatie in het van 
Vlaanderen naar Wallonië overgehevelde 
Komen, waar de Franse Gemeenschap 
nog steeds de Vlaamse school van Komen 
niet fi nancieel te laste neemt, zoals Vlaan-
deren dat wel doet met het Franstalig 
kleuter- en basisonderwijs in de Vlaamse 
faciliteitengemeenten.
Terloops gezegd, wijlen onze verantwoor-
delijke uitgever Willy Sterckx, noemde 
onze faciliteitengemeenten  ten gehore 
van minister Renaat Van Elslande, mee 
verantwoordelijk voor de goedkeuring 
van de faciliteiten in 1963, de ‘verwoeste 
gewesten.’         

Frans spreken in de gemeente-
raad
De ‘Lijst van Linkebeek’ zet de gemeente-
lijke kiescampagne in, met een omvang-
rijke zel� ewierokingsbrochure. Ook de 
gemeenteraadsleden van De Lijst krijgen 
de gelegenheid om hun duit in het zakje te 
doen. Christine Grüter hemelt aldus haar 
eigen optreden op: ‘Ik heb Frans durven 
spreken tijdens de gemeenteraad! Het re-
cente verslag van het Congres van lokale 
en regionale overheden van de Raad van 
Europa van 19/10/17 moedigt ons aan om 
dit te doen. Uit taalstatistieken op basis 
van de belastingaangiften van 2017 blijkt 
dat 92% van de Brusselse bevolking het 
aangifteformulier in het Frans ontvangt. 
Niettegenstaande bemachtigt de overige 
8% een pariteit van vertegenwoordiging 
op elk besluitvormingsniveau.
In Linkebeek werden 2402 belastingaan-
giften in het Frans ingediend, tegen-
over 655 in het Nederlands. Het Besluit 
nr.26/98 van 10/03/1998 van het Grond-
wettelijk Hof bepaalt dat het gebruik van 
het Frans tijdens een gemeenteraad toe-
gestaan is voor de gemeenteraadsleden, 
maar dat is nog steeds niet het geval voor 
het college en de aanwezige burgers. Als 
ik me uitgedrukt heb in het Frans, is het 
precies om dat recht te laten gelden.

Het verbod om zich uit te drukken in zijn 
eigen taal, zelfs al zijn we in het Vlaams 

gewest gelegen, ge-
tuigt van gebrek aan 
respect voor de wer-
king van de locale 

democratie. Zo luidt het besluit van het 
Congres van lokale en regionale overhe-
den van de Raad van Europa, en daar kan 
ik me enkel bij aansluiten.‘ 
Wat belastingaangiften in Linkebeek, laat 
staan die van Brussel, met het taalgebruik 
in de Linkebeekse gemeenteraad te ma-
ken heeft, is voor ons een raadsel.

Het beleid
In dezelfde brochure levert Damien 
Thiéry, de door de bevoegde Vlaamse mi-
nister Liesbeth Homans afgewezen aan-
gewezen-burgemeester, commentaar bij 
de aanbevelingen van het verslag van een 
door hemzelf ter hulp geroepen ‘groep  
ona� ankelijke experten uit Madrid op 
vraag  van het Congres van lokale en regi-
onale overheden van de Raad van Europa. 
Dat verslag ‘klaagt heel wat discriminaties 
aan waaraan de Franstaligen van de Brus-
selse Rand en Vlaanderen het slachtoff er 
zijn sinds meer dan 30 jaar… Het is duide-
lijk dat enkel de logica van het imperialis-
me telt voor hen.
Het is ons intussen gelukt E. De Bruycker 
opzij te schuiven door hem te verplich-
ten af te treden als burgemeester en hem 
tijdelijk te vervangen door een lid van 
de meerderheid. De situatie is niet ide-
aal, maar nu beschikken we wel over een 
schepencollege dat overeenstemt met de 
resultaten van de buitengewone gemeen-
teraadverkiezingen van 2015.’
Redactionele aanvulling: Eric De Bruyc-
ker heeft na weigering van alle andere ge-
kozenen op de Lijst van de Burgemeester, 
dat mandaat aanvaard en nadien zelf uit 
vrije wil afstand gedaan van zijn niet-ge-
vraagd  burgemeesterschap omdat de rest 
van het schepencollege op aanstoken van 
Damien Thiéry geen enkele medewer-
king wilde verlenen bij de uitoefening 
van zijn mandaat. Wij merken overigens 
fi jntjes op dat Damien Thiéry de daarop 
volgende  benoeming van Valérie Geeu-
rickx (in de brochure nergens als burge-
meester vermeld, nvdr) verwoordt als een 
‘tijdelijke vervanging’ en als een ‘situatie 
die niet ideaal is.’ Het verkiezingsjaar 2018 
zal immers de mogelijkheid bieden om de 
benoeming voor te stellen van de kandi-
daat die daartoe verkozen wordt door de 
bevolking. En wie is die ideale kandidaat? 
Zijn voornaam begint met een D, zijn fa-
milienaam met een T. 

OCMW
Alle zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
rond Brussel moeten er ook na de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen nog 
een afzonderlijk OCMW op nahouden, 
precies omwille van hun taalstatuut. Stil-
aan groeien die zes OCMW’s naar elkaar 
toe om samen de gemeenschappelijke 
problemen en uitdagingen aan te pakken. 
Samen ervaring en expertise delen. Geza-
menlijk gezondheidsacties op het getouw 
zetten. Vertaalkosten van de campagnes 
van de Vlaamse  overheid delen met z’n 
zessen, a�  ches en folders voor z’n zessen 
aanbieden. Al wat niet communautair 
geladen is en weinig of niet met politiek 
beleid  te maken heeft, komt in aanmer-
king voor samenwerking tussen de zes 
o.m. inzake gezondheid. Sven Van der 
Stappen, OCMW-secretaris in Linkebeek, 
laat weten dat het na overleg tussen de 
OCMW-secretarissen nu voor de eerste 
keer is dat alle zes gemeenten op dit vlak 
gaan samenwerken.

Lauwers en Leclaire
Kloostertuin
De vroegere tuin van het klooster van On-
ze-Lieve-Vrouw der 
Zeven Weeën in de 
Jan Baptist Dekeyzer-
straat wordt het mid-
denpunt van een nieuwe verkaveling. 71 
appartementen zijn daar gepland in vijf 
kleine appartementsgebouwen en wellicht 
ook nog een aantal ééngezinswoningen. 
Samen met andere binnengronden van de 

Jan Baptist Dekeyzerstraat en de Marcelis-
straat is er in de nieuwe globale verkave-
ling een maximum van 95 wooneenheden 
toegelaten. Dus een meer dan behoorlijke 
uitbreiding van het bewoonbaar gebied in 
onze gemeente. Met drie nieuwe geplande 
straten en evenveel nieuwe namen was er 
werk aan de winkel voor de cultuurraad. 
Een voorgestelde naam ‘ Zeven Weeën’, 
naar het klooster dat daar meer dan 100 
jaar honderden Brusselse weeskinderen 
allicht hoofdzakelijk in het Frans onder-
dak en opleiding heeft geboden, lokte 
bij burgemeester Petit de bedenking uit 
dat de nieuwe inwoners, die de voorge-
schiedenis niet kennen, het volgens hem 
een vreemde straatnaam zullen vinden. 
Pardon, Petit, als dat een argument is om 
een straatnaam af te wijzen, dan moet in 
de toekomst in Wezembeek-Oppem elke 
straatnaam bepaald en vastgelegd worden 
door de nieuwe inwoners en niet door de 
inwoners die er al meer dan honderd jaar 
met een plaatselijk imposant kloosterge-
bouw zijn geconfronteerd. Dat inmiddels 
is omgevormd tot het woon- en zorgcen-
trum Onze-Lieve-Vrouw.
Waar hij dan wel op inging was het 
voorstel om één van de straten de naam 
Henriëtte Lauwers te geven. Zij was de 
stichteres van de zusterscongregatie On-
ze-Lieve-Vrouw der Zeven Smarten, later 
omgedoopt tot Weeën. Zij overleefde de 
bouw en de eerste opvang van 80 wees-
kinderen in 1894 slechts één jaar. Of 
de nieuwe inwoners die persoonsnaam 
minder vreemd zullen vinden dan ‘Zeven 
Weeën’ durven we sterk betwijfelen. 
Met dank aan het leerrijk historisch ver-
slag hieromtrent van Luc Viaene in Uitge-
kamd, de Wezembeekse Gemeenschaps-
krant.

19 %
Als zoveel procent als hierboven aange-

duid uit uw gemeente 
willen verhuizen, dan 
zou ik me samen met 
burgemeester Petit 

toch wel afvragen wat er schort aan de 
aantrekkingskracht van onze faciliteiten-
gemeente. Wordt het er te druk, te luid, 
te Brussels?

Voorzitter?
Meer dan een jaar geleden diende de 
Nederlandstalige oppositie klacht in te-
gen de benoeming van Nathalie Leclai-
re  (DéFi en UF) als waarnemend en als 
eff ectief voorzitter van het Wezembeek-
se OCMW. Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Homans  weigerde die 
dubbele benoeming omdat de gouver-
neur van Vlaams-Brabant Lode De Witte 
haar kennis van het Nederlands in twijfel 
trok. Gebelgd over die niet-benoeming 
trok boze Nathalie naar de Raad van Sta-
te. Begin maart bevestigde de Raad van 
State de schorsing door Homans in haar 
functie  van waarnemend voorzitter. Die 
functie kan ze dus niet opnemen. Maar 
diezelfde Raad van State verwierp haar 
schorsing als eff ectief voorzitter omdat de 
minister daarbij niet voldoende had aan-
getoond dat zij onvoldoende Nederlands 
kent. Schorsing dus van een schorsing, 
voor wie het nog begrijpen kan. Wellicht 
krijgt minister Homans het dossier nu 
weer op haar ministeriële tafel. 

Pech
Inwoners met Wezembeek-Oppem of 
Linkebeek als hoofdverblijfplaats heb-
ben pech wanneer zij voor renovatie of 
nieuwbouw graag een beroep zouden 
willen doen op een energielening. Die 
twee gemeenten zijn de enige in Vlaan-
deren die geen Energiehuis hebben, dat 
kan tussenkomen bij uw aanvraag. Het 
enige wat je als inwoner wel kan doen 
is je contactgegevens doorseinen aan 
www.energiesparen.be. Die kan hen dan 
informeren of en wanneer hun gemeen-
tebestuur toch zou beslist hebben een 
Energiehuis ter beschikking van zijn in-
woners te stellen. 

Henriëtte Lauwersstraat 
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Ieder zijn zes
Verplichte inburgering
In 2016 trad een besluit van de Vlaamse 
Regering in werking dat voorziet in een 
inburgeringsplicht voor nieuwkomers 
die binnen de vijf jaar na hun vestiging 
in het Waals of Brussels Gewest naar het 
Vlaams Gewest verhuizen. Hieromtrent 
geïnterpelleerd door Vlaams Parlement-
slid Willy Segers (N-VA) laat Vlaams mi-
nister Liesbeth Homans (N-VA) weten dat 
sinds 29 februari 2016, 3.358 verplichte 
inburgeraars nieuwkomers in het Vlaams 
Gewest geregistreerd werden. Voor de 
Vlaamse Rand  gaat het om 303 perso-
nen. Van de zes faciliteitengemeenten is 
Wemmel blijkbaar het best in trek met 
22 verplichte inburgeraars-nieuwkomers.  
Wezembeek-Oppem mocht 11 personen 
verwelkomen, Kraainem 10, Drogenbos 8 
en Kraainem 5.
Van de 303 verplicht inburgeraars-nieuw-
komers in de Rand hebben tot nog toe 
198 personen een inburgeringscontract 
ondertekend en slaagden reeds 89 onder 
hen voor de cursus maatschappelijke ori-
entatie en 95 personen voor de taalcursus. 

Kennis Nederlands werkzoe-
kenden 
Slechts een derde van werkzoekenden in 
Halle-Vilvoorde die een andere moeder-
taal hebben dan het Nederlands beheerst 
het Nederlands goed. Uit het antwoord 
van Vlaams minister Philippe Muyters (N-
VA) op vraag van Vlaams parlementslid 
Willy Segers (N-VA) konden we voor onze 
zes gemeenten de volgende tabel samen-
stellen, die de kennis van het Nederlands 
van de werkzoekenden voor het jaar 2017 
weergeeft.

Uit de cijfers blijkt dat ook in de zes fa-
ciliteitengemeenten slechts een derde 
van de werkzoekenden over een degelijke 
kennis van het Nederlands beschikt. In de 
gemeenten met een vermoed hoger % Ne-
derlandstaligen ligt deze score iets hoger.

Bevolkingsprognose 2035
In de Randbrief nr 62, een webpublicatie 
van het Documentatiecentrum van de 
Vlaamse Rand, worden de bevolkingsprog-
noses voor 2035 gepubliceerd. De bevol-
king van de Vlaamse Rand zou tegen 2035 
met ruim 10 % toenemen. Dat blijkt uit 
nieuwe prognoses van Statistiek Vlaande-
ren. De grootste groei wordt verwacht in 
Machelen, Drogenbos en Vilvoorde. Voor 

de zes faciliteitengemeenten wordt enkel 
in Wemmel en Drogenbos een bevolkings-
groei met meer dan 10% verwacht.
Aantal inwoners

Gemeente Situatie 
1/1/2017

Prognose 
2035

Ver-
schil

%

Drogenbos 5457 6495 1038 19,0

Kraainem 13657 14432 775 5,7
Linkebeek 4722 4929 207 4,4
Rode 18231 18724 493 2,7
Wemmel 16130 17794 1664 10,3
W-O 14044 14878 834 5,9

Gemeenteraadsverkiezingen 14 
oktober 2018
Mocht u in uw omgeving niet-Belgen ken-
nen die al vijf jaar onafgebroken in ons 
land hun hoofdverblijfplaats hebben, die 
zich nog niet hebben ingeschreven voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 
2006, 2012, en van wie u kan veronder-
stellen dat ze belangstelling hebben voor 
het behoud van het Nederlands/Vlaams 
karakter van hun gemeente en dat zeker 
in onze faciliteitengemeenten, dan kan u 
hen aanmoedigen zich vóór 31 juli 2018 bij 
hun gemeentebestuur in te schrijven voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
(niet voor de provincieraadsverkiezingen).

Gemeenteraad Grimbergen
Op de gemeenteraad van 22 februari 
legde de lijst Vernieuwing een motie ter 
stemming, die ook door de gemeenteraad 
werd goedgekeurd. Daarin vroeg de ge-
meenteraad ‘de Vlaamse regering om in 
overleg met de gemeente een Masterplan 
op te stellen voor Parking C, waarbij de 
parkeerfunctie ten bate van de Heizelpa-
leizen gecombineerd wordt met functies 

die een meerwaarde betekenen voor de 
Vlaamse Noordrand. Met behulp van een 
verantwoorde invulling kan Parking C op 
termijn een poortfunctie vervullen voor 
onze streek op vlak van openbaar ver-
voer, toerisme en tewerkstelling. Gezien 
de grote concentratie van fi jn stof in deze 
omgeving dient daarbij spoedig werk te 
worden gemaakt van een stevige groene 
buff er langsheen de Ring.’  
De partij Vernieuwing had ook lovende 
woorden voor de houding van burge-
meester Walter Van Steenkiste van Wem-
mel, die al van in het begin in oppositie 
gegaan was tegen het megalomane stadi-
onproject op Parking C, waaraan de ge-
meente Wemmel grenst.

Wemmel

Feest en faciliteiten
Vlaanderen Feest
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het 
NCRW (Nederlands-
talige Culturele Raad 
Wemmel) ter gele-
genheid van 11 juli het 
Vlaams Volksfeest in het gemeenschaps-
centrum De Zandloper. Noteer alvast zon-
dag 8 juli in uw agenda.
Traditiegetrouw bevat het programma 
een meer  sportief gedeelte (wandelen en 
fi etsen) waarna de inwendige mens kan 
versterkt worden in een gezellig muzikaal 
kader.
Wandelen en fi etsen kan vanaf 14u30. 
Voor de “MOTT(ige)“ wandeling voorzie 
je van aangepast schoeisel voor een traject 
van  7km. Fietsers mogen een tocht tussen 
20/25km langs Vlaamse wegen verwach-
ten.
Niet zo sportievelingen kunnen genieten 
(hopelijk op de zonnige binnenkoer) van 
taart en ko�  e vanaf 15u30. De kinderen 
kunnen zich ondertussen uitleven op het 
springkasteel.
Voor de 3de keer staat de muziekgroep 
ZAKDOEK in voor de muzikale omlijsting 
en dit vanaf 17u en tijdens de BBQ van 18u.
De uitbaters van CultuurBarBar nemen, 
na  hun gesmaakte braaikunsten van vorig 
jaar, opnieuw de BBQ voor hun rekening.
De NCRW en de vrijwilligers van aange-
sloten verenigingen hopen het reuze suc-
ces van vorig jaar te evenaren en duimen 
alvast voor zon en een enthousiast publiek.

Nu ook Telenet in Wemmel en 
Drogenbos
Met veel poeha en  huizenhoge adverten-
tieschermen heeft Telenet zijn opwach-
ting gemaakt in Wemmel en Drogenbos. 
Beide faciliteitengemeenten waren  voor 
hun TV-aansluiting jarenlang aangewezen 
op Coditel, dat verder enkel in Brussel en 
Wallonië actief was met alle gevolgen van-
dien voor een behoorlijke Nederlandstali-
ge service en dito aanbod. Coditel maakte 
deel uit van het Franse  Numericable. Eind  
2015 gingen Numericable België en Nume-
ricable Luxemburg verder onder de merk-
naam SFR (Société Française de Radioté-
léphonie) Belux. Op zijn beurt nam Telenet 
in december 2016  dan SFR Belux over en 
ontplooit pas nu onder eigen naam  volop 
zijn activiteiten in Wemmel en Drogenbos.
De voorbije jaren hebben we hier ettelijke 
keren Coditel over de hekel moeten halen 
omwille van de gebrekkige Nederlandstali-
ge dienstverlening. Klachten bleven onbe-
antwoord en vele Wemmelaars schakelden 
moegetergd over naar Proximus TV voor 
een breder Nederlandstalig zender- en 
fi lmaanbod.
Met de komst van Telenet krijgen de 
Wemmelaars nu een volwaardige keuze 
voor het TV-aanbod. Telenet opende nu 
ook een Telenetwinkel in de gemeente op 
de Steenweg op Brussel. Ten tijde van Co-
ditel dienden de Wemmelaars naar Laken 
te trekken waar een Nederlandstalige be-
diening geen evidentie was.

NEO-project onder vuur
Na succesvol het Eurostadiondossier te 
hebben bestreden, richt Wemmel nu zijn 
pijlen op het nabijgelegen NEO-project 
op Brusselse bodem. Het NEO-project  
behelst een samenwerking tussen de stad 
Brussel, het gewest en de privésector om 
een volledig nieuwe wijk neer te planten op 
de Heizelvlakte. Het project voorziet naast 
600 woningen ook een immens winkelcen-
trum, kantoren, een congrescentrum en 
allerhande recreatie-infrastructuur. Wem-
mel kreunt nu reeds onder het fi leleed op 

de Ring en het sluipverkeer en parkeerover-
last vanuit Brussel. Het winkelproject dat 
met 72.000 m2  nog beduidend groter uit-

valt dan de 55.000 m2  
van het al zo gecontes-
teerde Uplace-project 
valt  dan ook slecht 

bij het Wemmels gemeentebestuur. Bur-
gemeester Walter Van Steenkiste  ontwaart 
dezelfde problemen, vooral op mobiliteits-
vlak, als met het Eurostadionproject. Ook 
Grimbergen, Vilvoorde en Asse trekken 
aan de alarmbel. Net als Wemmel dienden 
deze gemeenten reeds een formeel be-
zwaarschrift in tegen NEO. 
In haar antwoord op de vraag van Vlaams 
parlementslid Bruno Tobback (SP.A) of 
een belangenconfl ict kan ingeroepen 
worden, laat Vlaams minister Schauvlie-
ge (CD&V) weten dat haar diensten en 
het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken reeds een ongunstig advies ge-
geven hebben voor het stedenbouwkun-
dig attest omdat de negatieve impact op 
Vlaams grondgebied groot was voor de 
aspecten mobiliteit en leefomgeving. Tot 
dusver is er binnen de Vlaamse regering 
nog niets beslist omtrent een mogelijk be-
langenconfl ict. Volgens Schauvliege wordt 
het dossier ondertussen met argusogen 
opgevolgd.

Faciliteiten (nog) niet afgeschaft 
Het voorstel van de CD&V-burgemeester 
Luc Dupont uit Ronse  om er de faciliteiten 
af te schaff en krijgt alvast geen navolging 
in Wemmel. Dupont vindt de faciliteiten 
discriminerend omdat de faciliteitenge-
meenten niet kunnen fuseren en zodanig 
de bonus van de Vlaamse regering ter waar-
de van 500 euro per inwoner mislopen. In 
Wemmel klaagt burgemeester Walter Van 
Steenkiste (lijst WEMMEL) eveneens de 
achterstelling van de faciliteitengemeen-
ten aan op vlak van de Vlaamse bonus en 
het in stand houden van het duurdere 
systeem van een apart OCMW naast de 
gemeenteraad. Elders in Vlaanderen gaat 
het OCMW op in de gemeenteraad, doch 
niet zo in de faciliteitengemeenten, waar 
OCMW- en gemeenteraadsleden grond-
wettelijk rechtstreeks  worden verkozen. 
In tegenstelling tot zijn collega uit Ronse 
stuurt Van Steenkiste echter niet aan op de 
afscha�  ng van de faciliteiten.
Opgeschrikt door het voorstel uit Ronse 
en met de hete asem van  gemeenteraads-
verkiezingen in aantocht roerden verte-
genwoordigers van MR, CDH en PS zich in 
de Wemmelse gemeenteraad. Ze dienden 
een motie in om te vragen dat de facilitei-
ten zouden gehandhaafd blijven en eisten 
een formeel engagement van het gemeen-
tebestuur dat het acties zou ondernemen 
om het federale parlement aan te sporen 
de faciliteiten te behouden. De Wemmel-
se meerderheid, lijst WEMMEL aangevuld 
met enkele gematigde Franstaligen, zwak-
te de motie af en bevestigde enkel dat ze 
de bestaande faciliteitenregeling correct 
zal toepassen.
Naar de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober toe behoudt de lijst WEMMEL het 
vertrouwen in huidig burgemeester Wal-
ter Van Steenkiste en OCMW-voorzitter 
Armand Hermans. Aan de verdere samen-
stelling van de lijst wordt nog gewerkt. 
Alvast oud-burgemeester Chris Andries 
neemt de handschoen op en kondigde in 
een pamfl et aan met een aparte formatie 
naar de gunst van de kiezer te dingen.
Vanuit het Franstalige kamp is er tot nog 
toe weinig nieuws. Enkel MR verspreidde 
reeds een tweetalig pamfl et met 50 be-
stuursvoorstellen waarin  voornamelijk de 
gekende Franstalige eisen uitblinken.

Kennis Nederlands

Gemeente Werkzoekenden Geen of beperkt Goed of zeer goed

aantal % aantal %

Drogenbos 377 277 73,47 100 26,53
Kraainem 666 458 68,77 208 31,23
Linkebeek 301 207 68,77 94 31,23
Sint-Genesius-Rode 894 535 59,84 359 40,16
Wemmel 1095 664 60,64 431 39,36
Wezembeek-Oppem 696 429 61,64 267 38,36
Totaal 4029 2570 63,79 1459 36,21


