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Als we een benaderend totaalbeeld van 
de verkiezingen in onze zes gemeenten 
willen brengen, dan kunnen we de di-
verse lijsten onderbrengen in lijsten met 
overwegend Nederlandstalige gekozenen 
(ON), een tweede groep met gekozenen 
op overwegend tweetalige lijsten (TW) en 
een derde groep met gekozenen die over-
wegend Franstalig zijn (OF).
Kortom: een dubbele serieuze achteruit-
gang voor de Nederlandstalige lijsten, 
mede te wijten aan het opdoeken van 
de Nederlandstalige eenheidslijsten in 
Kraainem en Linkebeek. 

 Voor de provincieraadsverkie-
zingen
Hieronder vindt u de respectieve pro-
centen, die de UF-lijst (Union francop-
hone, de Franstalige eenheidslijst) in het 
kiesdistrict Halle-Vilvoorde in onze zes  
 
 

Vlaamse faciliteitengemeenten behaalde:

provincie 2018 2012
percent kiezers percent

Drogenbos 50,3% 1224 55,9%
Kraainem 52,2% 3010 64,1%

Linkebeek 50,3% 1224 64,8%
Sint-Genesius-Rode 46,9% 4433 54,0%

Wemmel 28,0% 2309 34,6%
Wezembeek-Oppem 54,2% 3708 63,3%

Deze cijfers zijn wel bemoedigend: al 
naargelang de gemeente is de daling van 
deze francofiele kiezers 5 tot 15%. Mogen 
wij verhopen dat deze belangrijke kente-
ring de voorbode mag zijn van een langza-
me integratiebereidheid in onze Vlaamse 
gemeenschap?
Mogen ze tevens een hoognodige stimu-
lans betekenen voor onze Vlaamse over-
heid om dringende, maar daarom niet al-
tijd dwingende maatregelen te nemen ter 
bevordering van de Nederlandstaligheid 
en het Vlaams karakter van onze Vlaamse 
gordel.

Dank
Wij ontvingen van Marnixring Vlaamse Ardennen een steunbijdrage van 100€.
Ook het Gentse Kunstencentrum Theater Tinnenpot kwam ons, net zoals vorig jaar met 
100€ een hart onder riem steken en bemoedigen.
Met 300€ kwam het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds te Mechelen ons een opwarmer bezorgen.
Onze dank gaat vanzelfsprekend naar de duizenden abonnees die ons na de oproep tot 
hernieuwing in het eerste nummer van onze dertigste jaargang eind augustus weer mas-
saal hebben gesteund. 
En is u al abonnee? Vanaf 5€ kan u dat. Vanaf 13€ is u steunabonnee. Storten graag op rek. 
BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten, Villalaan 27, 1630 Linkebeek.

De paarden die de haver verdienen, krijgen ze niet.
Bij verkiezingen soms hetzelfde lied.

Gemeenteraad Overwegend 
nederlandstalig

Overwegend 
tweetalig

Overwegend 
franstalig

Leden

Drogenbos 0 12 (+1) 5 (-1) 17
Kraainem 0 (-3) 12 (+8) 11 (-5) 23

Linkebeek 0 (-2) 3 (+3) 12 (-1) 15
Sint-Genesius-Rode 7 (-1) 0 18 (+1) 25

Wemmel 12 (+0) 7 (-5) 6 (+5) 25
Wezembeek-Oppem 5 (+1) 0 18 (-1) 23

Totaal 24 (-5) 34 (+7) 70 (-2) 128

OCMW Overwegend 
nederlandstalig

Overwegend 
tweetalig

Overwegend 
franstalig

Leden

Drogenbos 0 6 (+0) 3 (+0) 9
Kraainem 0 (-1) 4 (+4) 5 (-3) 9

Linkebeek 0 (-1) 2 (+2) 7 (-1) 9
Sint-Genesius-Rode 3 (-1) 0 8 (+1) 11

Wemmel 5 (-1) 3 (-1) 3 (+2) 11
Wezembeek-Oppem 1 (+0) 0 8 (+0) 9

Totaal 9 (-4) 15 (+5) 34 (-1) 58

Linkebeek

Geen Vlaamse eenheidslijst
Gevarieerd voorspel
In Linkebeek is de twintigkoppige lijst 
gekozenen van de 
gemeenteraad en 
OMWW-raad van 
afgewezen aangewe-
zen-burgemeester Damien Thiéry al vóór 
de verkiezingen uit elkaar gevallen. Da-
mien Thiéry, die de gemeenteraadsfractie 
in zijn greep hield en broer Philippe, die het 
OCMW onder zijn hoede had, lieten hun 
broederliefde voor wat ze was en deden 
elkaar de duivel aan. Komt daarbij de be-
stuursstijl van Damien, die velen de Linke-
beekse bomen injoeg en de strubbelingen 
met Vlaams minister Homans, die Damien 
terecht zijn burgemeesterssjerp niet gun-
de. Een pak aanhangers van Damien durf-
den onder zijn druk de tricolore sjerp niet 
aanvaarden. Tot minister Homans in arren 
moede Eric De Bruycker van de tweekoppi-
ge Nederlandstalige fractie Prolink voor de 
gemeentelijke kar spande. Tegenwerking 
ten allen kante deed De Bruycker van dat 
vergiftigd geschenk afzien. En toen kwam 
Valérie Geeurickx weer even aan de bak. 

Van broedertwist 
Bij de nadering van de afgelopen verkiezin-
gen is de verrottingsstrategie van Damien 
evenwel in eigen gezicht opengebarsten en 
dertien van de twintig lokale francofone 
mandatarissen zegden Damien de wacht 
aan. Twee vrij francofone lijsten voor de 
gemeenteraad, ensemble LKB samen, on-
der aanvoering van Damien, en LINK@
VENIR, onder de hoede van Yves Ghe-
quiere, kruisten de gemeentelijke degens. 
Voor het OCMW liet Damien zelfs geen 
lijst opmaken. Voor het OCMW diende 
aan francofone zijde enkel de LINK@AVE-
NIr een lijst in, aangevoerd door Philippe 
Thiéry, de broer van Damien en uittredend 
OCMW-voorzitter, voor de tweetalige 
lijst was Joëlle Grimmeau kopvrouw. De 
vroegere Nederlandstalige tweekoppige 
lijst Prolink hield het spijtig genoeg ook 
voor bekeken. Van de weinig overgeble-
ven Nederlandstalige kandidaten van de 
Prolink-lijst kregen Roel Leemans voor 
de gemeenteraad op de tweetalige lijst  
Activ’en Leo Van Houdt voor de OCMW-

raad een zitje. Voordien waren er twee 
Nederlandstaligen (in 1976 waren er nog 

vier) op de Vlaamse 
gemeenteraadslijst en 
zetelde er geen geko-
zene voor de Vlaamse 

lijst in het OCMW. Damien Thiéry moest 
voor de gemeengteraad genoegen nemen 
met vijf gekozenen op zijn lijst en de uitda-
ger LINK@AVENIR behaalde zeven geko-
zenen. Damien moest qua stemmenaantal 
(591) zijn meerdere erkennen in Yves Ghe-
quiere, die met 688 stemmen zijn vroegere 
kopman naar de kroon stak. Of dat wil zeg-
gen dat Ghequiere het op de gemeenteraad 
er minder francofoon zal laten aan toegaan 
kunnen we u niet verzekeren. Want toen 
hij bij de gouverneur van Vlaams-Brabant 
op het tapijt mocht komen, liet hij vlakaf 
weten dat hij evenals Damien op de ge-
meenteraad Franstalige tussenkomsten 
zeker niets in de weg zou leggen. Philippe 
Thiéry klopte zijn broer ook met 660 stem-
men, maar dat was niet zo moeilijk vermits 
er op de OCMW-kiesbrief slechts één fran-
cofone lijst te vinden was.

Wat nu?
Met zeven gekozenen voor de lijst LINK@
AVENIR en vijf gekozenen op de lijst en-
semble LKB samen zit de driekoppige lijst 
Activ’ misschien op de wip voor een wissel-
meerderheid. Of het zou moeten zijn dat 
de twee aartsrivalen gaan samenkoeken. 
Yves Ghequiere van LINK@VENIR heeft al-
vast aan de twee andere partijen een briefje 
geschreven en zonder veel uitleg of moge-
lijke voorstellen de handtekening gevraagd 
voor zijn voordracht als burgemeester. U 
kan zich wel indenken dat deze nieuwe, 
tweetalige partij haar handtekeningen niet 
zomaar zonder slag of stoot zal leveren. 
Veel geven zit er vanwege LINK@VENIR 
wel niet in, vermits de schepenambten al 
bij rechtstreekse verkiezing zijn toege-
wezen aan de gekozenen met de meeste 
stemmen, in dit geval aan Yves Ghequiere 
en aan Marco Schetgen van LINK@VENIR 
en aan Damien Thiéry van ensemble LKB 
samen. Of is het misschien het voorzitter-
schap van de gemeenteraad? De Activ’isten 
hebben al officieel laten weten dat zij op 
het aanbod van Ghequiere niet ingaan. 



Drogenbos

Bos en boom...
Schudden aan de boom
Met een verschuiving van twee zetels, 
waarvan één, afge-
snoept van Drogen-
bos Plus, de bur-
gemeesterslijst en 
één van de UF-lijst, beide in de schoot 
gevallen van een afgescheurde schepen 
van de Lijst van de Burgemeester, werd 
behoorlijk geschud aan de machtspositie 
van burgemeester Calmeyn. 15,5% van zijn 
aanhang verliezen en voor de UF-lijst 8,1 
% zien wegsmelten is toch wel een ader-

lating die kan tellen. Omwille van de vrij 
hoge scores die de twee enige partijen 
bij de vorige verkiezingen behaalden, is 
het zetelverlies beperkt gebleven. Mocht 
Ecolo-Groen wat vroeger van zich heb-
ben laten horen, dan zou de afkalving van 

het zetelaantal van de grote twee zeker 
omvangrijker geweest zijn. Wat Ecolo 
betreft, dachten we dat tussen Groen en 

Ecolo was afgespro-
ken dat ze de lijsten in 
de Vlaamse facilitei-
tengemeenten rond 

Brussel aan Groen zouden overlaten. Of 
geldt dat alleen maar voor de nationale 
verkiezingen?
Misschien mogen we bescheiden afslui-
ten met een raadgeving aan burgemees-
ter Calmeyn: iets meer de eigen mensen 

koesteren dan de lokale franskiljons ach-
terna lopen. Waarom moet het gemeen-
tebestuur het UF achterna lopen met een 
motie tegen het gevraagde taalniveau Ne-
derlands van onthaalmoeders?

Kraainem

Ook geen Vlaamse eenheidslijst
Een “ander” bestuur 
Ook Kraainem mag op beide oren sla-
pen: op de komende 
nieuwjaarsdag staat er 
een nieuw gemeente-
bestuur klaar.
Het wordt een samengaan van de twee-
talige groep, die volhoudt geen partij te 
zijn: het tweetalige Kraainem Unie (KU). 
We spreken hier van de zonnebloempjes, 
hun affiche! Met als partner, de nu ook als 
tweetalige, voordien Franssprekende maar 
meer dan gevierendeelde Lijst van de Bur-
gemeester met het vroegere CdH van bur-
gemeester Cardon de Lichtbuer. Défi, het 
vroegere Fransdolle FDF en MR verhuizen 
naar de oppositie. KU begon er pas zes jaar 
geleden aan, het wordt dus een verwachte 
doorsteek naar de sjerp van burgemeester. 
LB werd de grote verliezer van de verkie-
zingsdag, amper vier zitjes en goed voor 
400 stemmen voor de lijsttrekker, Doro-
thée Cardon de Lichtbuer. Zij ziet haar 
levensdroom van nog eens burgemeester 
te mogen spelen in rook opgaan. Met veel 
moeite maar vier gekozenen, dat is geen 
uitslag om over naar huis te schrijven. 
Maar goed, KU met 8 zitjes in de raad en 
LB nauwelijks 4 samen toch 12. En dus een 
Antwerpse meerderheid. Met een bijko-
mende moeilijkheid: de rechtstreekse ver-
kiezing van de schepenen.

De oppositie in de coalitie 
De partij Défi-MR behaalde inderdaad drie 
schepenen. Maar dan wel buiten de coa-
litie van KU en LB. Met andere woorden, 
Kraainem Unie en LB moeten telkens een 
zoektocht doen naar een meerderheid in 
het college. En als dat niet lukt, steun zoe-
ken bij haar meerderheid in de gemeen-
teraad. De coalitie zegt te hopen dat Défi 
zich in het college positief zal opstellen. 
Rond de kookpotten in het schepencolle-
ge zetelen er drie dames, die berucht zijn 
voor hun ruzies. De twee dames van Défi 
haalden samen meer dan 2000 voorkeur-
stemmen, de derde dame van de Lijst van 
de Burgemeester haalde met haar lijst een 
beschamende 1326 stemmen. Met vier ze-
tels.

Een koopje
De aanvoerder van de succesrijke KU koos 
voor de meest opvallende verliezer van 
deze verkiezingsdag. Die coalitie van 12 
gemeenteraadsleden tegenover 11 raadsle-
den van Défi/MR-oppositie heeft evenwel 
slechts twee schepenen en een na Nieuw-
jaar nog te verkiezen aangewezen burge-
meester. Dat schepencollege telt dan in 
zijn meerderheid (?) twee schepenen en 
één burgemeester en drie schepenen van 
de oppositie. Worden die drie schepenen 
zonder bevoegdheid? Of gaan ze toch sa-
menwerken binnen het college? Of wordt 
dat een blokkeringscoalitie? Of wordt het 
in Kraainem blokkering na blokkering?

En dus mocht LB op de boot. Voor de ge-
buisde burgemeester, ex-CdH, was het een 
unieke kans om wat schaamrood weg te 

werken. Er werd dus 
een koopje gesloten: 
Luc Timmermans 
(oorspronkelijk van 

de vroegere Vlaamse lijst Open) kreeg het 
voorzitterschap van de gemeenteraad. Een 
niet onaardige bijverdienste. Défi lekte die 
afspraak reeds in een zoveelste folder aan 
de vooravond van 14 oktober. Daarover om 
uitleg gevraagd, stelde de enige electoraal 
overlevende van de lijst Open, nu vijfde 
op de LB-lijst, dat ‘hij dat aanbod niet had 
aangenomen in afwachting van de stem 
van de kiezer.’ Dus bevestigend. Dat de 
betrokkene zijn zitje in 2012 niet zelf had 
verdiend maar gewoon cadeau kreeg van 
een Open-collega, die een nieuwe zittijd 
in de Kraainemse gemeenteraad liever aan 
zich liet voorbij gaan, is vandaag al lang 
vergeten geschiedenis. Tenminste voor de 
gelukkige goed betaalde winnaar van het 
voorzitterschap van de gemeenteraad. Dat 
beloofde nieuw zitje krijgt hij nu van ande-
ren, die hij zes jaar lang de rug toekeerde. 

Breuk binnen Open 
Vlaams stemmen, dat stond in Kraainem 
gelijk met een stem voor de Vlaamse lijst 
Open. Een geesteskind van de blauwe 
volksvertegenwoordiger, geboren en geto-
gen Kraainemnaar, Luk Van Biesen. Na de 
verkiezingen van 2012 muisde de liberaal 
er van onder richting Zemst waar hij zijn 
partij op 14 oktober van 1 zetel in de ge-
meenteraad op 2 bracht. Hij liet zijn poli-
tiek geesteskind in zijn Kraainem over aan 
wat nog overbleef van Open. Zo goed en 
zo kwaad mogelijk werd het werk inder-
daad voortgezet. Tot men begin dit jaar 
rond de tafel noodgedwongen vaststelde 
dat het zeer moeilijk zou worden. Gebrek 
aan vernieuwing, geen centen om iets wer-
vends te doen, onenigheid over van alles 
en niet de nodige man/vrouwkracht tot 
beslist werd een verkenner te sturen om te 
horen of ergens van samenwerking sprake 
kon zijn. Zo kwam men bij burgemeester 
Cardon van CdH, die met een eigen lijst 
naar de stembus wilde. Open mocht mee, 

maar op één niet bespreekbare voorwaar-
de na: de N-VA moest thuis blijven. Er 
werd nog wat geduwd, maar tevergeefs. 
Van de resterende Open-militanten was 
er overigens niet echt weerstand, de N-VA 
moest het zelf maar beslissen. Toch mee-
doen maar dan onder een andere vlag. De 
N-VA moest met andere woorden zichzelf 
offeren op het altaar van de mogelijke zit-
jes. Over “Vlaamse” stemmen in Kraainem 
werd niet meer gesproken. De nieuwe coa-
litie heeft intussen wel “beloofd” de facili-
teiten te respecteren.
Over Open wordt intussen niet meer ge-
sproken. Van hun drie mandatarissen in 
de aftredende gemeenteraad -ooit waren 

het er zeven- blijft er maar één over, op-
gevist door de nu tweetalige Lijst van de 
Burgemeester. De Vlaamse stemmen in 
deze Vlaamse gemeente mogen intussen 
wel tweetalig worden. Dat is trouwens de 
droom van de nieuwe coalitie, het staat 
met zoveel woorden in haar programma. 
Het wordt intussen uitkijken naar ‘een’ re-
actie van de bevoegde Vlaamse excellentie, 
Liesbeth Homans. Of wordt het opnieuw 
een dringende wenk naar de eigen mensen 
ter plekke om toch niet al te veel rumoer 
te maken? Zoals gebeurde rond het met 
voeten treden van de Vlaamse ministerië-
le eentalige oproepingsbrief, die in de vijf 
van de zes faciliteitengemeenten tweetalig 
(N of F)werd. Misschien volgend jaar liever 
geen portefeuille voor de ‘Rand’ in de nieu-
we Vlaamse regering? 

‘En nu de punten’ 
Deze zoveelste Kraainemse vaudeville lever-
de uiteindelijk volgend resultaat op:
Défi, het vroegere Fransdolle FDF, met 
MR in zijn kielzog, blijft de onbetwistbare 
Kraainemse nummer 1: 2967 stemmen of 
43,8 procent. Met 11 gekozenen op 23 gaat de 
partij wel naar de feitelijke oppositie maar 
met 3 rechtstreeks verkozen schepenen.
Kraainem-Unie kreeg 2201 stemmen of 32,5 
procent. Met 8 gekozenen gaat KU in zee 
met de Lijst van de Burgemeester, het vroe-
gere CdH. De partij krijgt de tricolore sjerp 
en 2 rechtstreeks verkozen schepenen.
LB of Lijst van de Burgemeester haalde 1326 
stemmen of 19,6 procent. Goed voor 4 ge-
kozenen, maar geen rechtstreeks verkozen 
schepenen. LB werd door KU wel aan boord 
gehaald en “kreeg” daarvoor het voorzitter-
schap van de gemeenteraad. 
N-VA eindigde vierde met 282 stemmen of 
4,2 procent. Niet genoeg voor een zitje in 
de gemeenteraad. Een pijnlijke vaststelling. 
Voor de provincieraad haalt de partij een 

opvallend beter resultaat.
Conclusie: in de Kraainemse gemeenteraad 
verdwijnt de Vlaamse stem. 

Een tweetalig Kraainem
Het was al tijdens de campagne duidelijk: 
de Franstaligen gaan voor een tweeta-
lig Kraainem! Niet alleen in het dagelijks 
gebeuren, zij willen die tweetaligheid in 
wettelijke afspraken vastleggen. Tweeta-
ligheid zoals in de buurgemeente Brussel. 
Dat verhaal begon maanden geleden al 
met een publieke oproep van de liberale 
(Kraainemse) volksvertegenwoordiger Luk 
Van Biesen, ooit de politieke godvader van 
de lijst Open, de verzameling van alles wat 
toen nog Vlaams was in Kraainem. De eer-
ste stap naar die tweetaligheid zag hij in 
een samengaan van Franstalige en Vlaam-
se liberalen in de zes faciliteitengemeen-
ten en dus ook in Kraainem. 
Zijn oproep werd in de zes niet meteen 
op gejuich onthaald. Van een gemeen-
telijk liberaal Frans-Vlaams samengaan 
kwam niets in huis. Binnen de Kraainemse 
Vlaamse lijst Open kwam het zelfs tot een 
breuk tussen de plaatselijke partijgenoten 
van Van Biesen en de overblijvenden van 
CD&V, N-VA en enkele onafhankelijken. 
Met 14 oktober in zicht kwam het even-
wel tot een verzoening tussen bijna alle 
betrokkenen. Die van Open, behalve Joost 
Vanfleteren met zijn N-VA-etiket, kre-
gen een half dozijn zitjes op de voorheen 
Franstalige Lijst van de Burgemeester. Die 
bleef steken op 1326 stemmen en niet meer 
dan 4 zitjes. Onder hen met 213 stemmen 
één Open-overloper, Luc Timmermans, 
die men al vóór 14 oktober had gerustge-
steld met een aantrekkelijk mandaat. 
Het is nu uitkijken naar de N-VA als partij. 
Stopt het boeiend avontuur nu al of wil de 
partij toch echt present blijven ook in de 
Vlaamse gemeente Kraainem? 

Gemeentehuis Kraainem

Gemeentehuis Drogenbos
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Wezembeek-Oppem

Een klein duimpje omhoog
Openstaande functies
Sinds 15 juli, zo lezen we in ‘Uitgekamd, 
het blad van de 
Vlaamse Gemeen-
schap en de provin-
cie Vlaams-Brabant, 
staan er bij het gemeentebestuur dertien 
functies open, o.m. de post van omge-
vingsambtenaar. Bij zoveel vacatures 
zucht het personeel vanzelfsprekend over 
toenemende werkdruk. ‘Adembenemend’ 
zuchten onze plaatselijke ambtenaren. 
Mochten Nederlandstaligen met wat 
kennis van het Frans uit de verre We-
zembeekse omtrek zin hebben om onze 
lokale gemeentelijke personeelsleden wat 
op adem te laten komen, dan zijn ze hier 
zeker welkom

Verkiezingen: plus 1
Als we voor één faciliteitengemeente ons 
klein duimpje opsteken, dan is het wel 
voor Wezembeek-Oppem. Vermits in 
‘Uitgekamd’, de Vlaamse Gemeenschaps-
krant aldaar, uitslagen en commentaar 
erbij deugdelijk werden gebracht en deze 
krant in alle Wezembeekse brievenbussen 
wordt gepost, hoeven wij niet alles van 
naaldje tot draadje te herhalen. Wij bren-
gen hier wel met de hulp van de redactie 
van Uitgekamd die informatie die ook de 
andere faciliteitengemeenten en al onze 
lezers in Vlaanderen kunnen interesse-
ren.
De Franstalige meerderheid van LB-Uni-
on, die bij de verkiezingen van 2012 19 
zetels behaalde, moet het nu met 1 pro-
centje en één zetel minder doen. WO 
plus wint er ééntje bij en komt op 5. Een 
rechtstreekse schepenzetel zit er jammer 
genoeg nog niet in. Binnen die grote fran-
cofone meerderheid behoudt MR 8 zetels, 
maar cdH en Ecolo gaan er één zetel op 
vooruit, namelijk 5 en 2 en Défi zakt van 6 
naar 3. Communautair te veel scherpslij-
perij? Burgemeester Petit betaalt wel 
zijn engagement in de plannen rond het 
Nieuw Administratief Centrum met een 
verlies van 8% voorkeurstemmen. Paral-
lel met zijn verlies boeken ook de drie 
resterende raadsleden van WOplus, Jan 
Walraet, Jan Pollaris en Wim Peeters een 
wellicht onverwacht stemmenverlies. 
Afscheidnemend raadslid Servranckx) 
wordt opgevolgd door de onafhankelijke 
Anne Bens-Sterkmans en de vijfde zetel 
komt toe aan Emmanuel Froidbise, een 
tweetalige bedrijfsleider, die in 2012 op de 
Franstalige lijst stond. Voor het OCMW 
blijft de verhouding 8 tegen 1 en behaalt 
de van de Franstalige LB-Union over-
gekomen Anne—Marie Servranckx op 
de tweede plaats wel het hoogste aantal 
voorkeurstemmen. De lijsttrekker Frank 
Vandendael is echter verkozen. 

Duur, duurder, duurst
Op de prijzenmarkt van de gemiddeld 

duurste woningen 
in ons land bekleedt 
Wezembeek-Oppem 
voor de villa’s met 

537.145 euro en 297.217 euro voor een 
appartement de vierde plaats. Na Knok-
ke-Heist, Sint-Martens-Latem en Kraai-
nem. Wie zal/kan dat betalen? 

Cordon tegen Vlaanderen
Wij citeren uit het verslag van de laatste 
commissie Financiën-Personeel-Infor-
matica de bedenkingen van schepen Ni-
cole Geerseau-Desmet: Zij is van mening 
dat met de nodige omzichtigheid dient te 
worden omgegaan met aankoopcentrales 
en aanverwante activiteiten en dergelijken 
vanuit Vlaanderen. De aangeschreven leve-
ranciers vanuit deze aankoopcentrales ko-
men meestal enkel vanuit Vlaanderen.

Leeg gemeentehuis
Begin oktober zijn de laatste gemeente-
diensten weggetrokken uit het gemeen-
tehuis.

Op die plaats wordt binnenkort begonnen 
met de bouw van het Nieuw Administra-
tief Centrum. Hiervoor wordt bijna het 
volledige gemeentelijke complex afgebro-
ken. Enkel het torentje blijft behouden.
De bibliotheek, de Letterbijter en de ge-
meentelijke diensten hebben de volgende 
jaren een voorlopig onderkomen gevon-
den in verscheidene gemeentelijke ge-
bouwen en in een reeks containers, ver-
spreid in de wijk Ban-Eik.

Wemmel

Weerbarstig Wemmel
Gemeenteraad
De verwachtingen waren hoog gespannen 
voor wie begaan was 
met het resultaat van 
de lijst LB Wemmel. 
De uitslag was dan 
ook een behoorlijke opdoffer. LB Wem-
mel evenaart het resultaat van 2012 met 12 
zetels op 25 maar strandt op 52 stemmen 
van de absolute meerderheid. De kaarten 
leken nochtans beter te liggen dan zes jaar 
geleden toen het Vlaams Belang nog een 
aparte lijst indiende en, zonder gekoze-
ne, enkel zorgde voor een versnippering 
van Vlaamse stemmen. Bovendien werd 
de lijst nu verruimd met twee Franstalige 
schepenen die de jongste zes jaar voluit 
meegewerkt hebben aan het beleid.
Dat de extreem Franstalige lijst Intérêts 
Communaux (IC), met een achterhaald 
FDF-discours, een vast deel van het Frans-
talig kiespubliek zou aanspreken leek on-
vermijdelijk. Met zes zetels en 25,4% van 

de stemmen blijven zij zelfs onder de 28% 
van de in Wemmel uitgebrachte stemmen 
op de UF- lijst voor de provincieraad. 
Oud-burgemeester Chris Andries, die in 
2012 door zijn eigen Franstalige achterban 
in de rug geschoten werd en toen zwaar 
ontgoocheld zelfs verzaakte aan het sche-
penambt, haalt met zijn nieuwe Wemmel 
Plus!-lijst een opgemerkt resultaat. Met 
zeven zetels lijkt hij de sleutels voor een 
mogelijke coalitie in handen te hebben.
De rechtsreeks verkozen schepenen zijn 
verdeeld over de drie partijen. Naast uittre-
dend burgemeester Walter Van Steenkiste, 
die 1790 stemmen achter zijn naam kreeg, 
vaardigt de LB Wemmel-lijst ook nog Mo-
nique Van Der Straeten en Veerle Haemers 
af als rechtstreeks verkozen schepenen. 
Chris Andries voor Wemmel Plus! en Ro-
ger Mertens voor IC vervolledigen het col-
lege. Dit betekent dat de nieuwe coalitie, 
hoe ze er ook moge uitzien, zal moeten 
samenwerken met één of meer schepenen, 
die deel uitmaken van de oppositie.
 Het valt niet eenduidig te verklaren waar 
het mis liep voor de LB Wemmel-lijst. Dat 
weinig stemmen uit extreem Franstalige 
hoek zouden kunnen gerecupereerd wor-
den, leek evident. Maar met 6 zetels op 25 
lijkt hier het kalf niet gebonden. Het lijkt 
er sterk op dat een groter aandeel van de 
Franstaligen in principe openstaat voor 
Nederlandstalige kandidaten. Het re-
sultaat van de in Wemmel uitgebrachte 
stemmen voor de provincieraad lijkt dit 
te staven. De Franstalige lijst UF gaat 6,6% 
achteruit terwijl mag aangenomen wor-
den dat het aantal Franstalige kiesgerech-
tigden in Wemmel er de jongste zes jaar 
niet op achteruit gegaan is.
LB Wemmel van uittredend burgemeester 
Walter van Steenkiste en Wemmel Plus! 
met oud burgemeester Andries visten dan 
duidelijk weer in dezelfde kiesvijver. We 
denken dat het ontbreken van oud-bur-
gemeester en stemmentrekker Marcel 
Van Langenhove op de LB Wemmel-lijst 
in 2012 1211 stemmen) wellicht ook een 
factor van betekenis is geweest om het 
minder dan verhoopte resultaat voor LB 
Wemmel te verklaren. Van de twee uittre-
dende Franstalige schepenen, die de LB-
lijst verruimden, slaagt Vincent Jonckhee-

re er in om zijn kiezers de overstap te laten 
maken (629 stemmen nu tegenover 510 in 
2012) terwijl dit voor Christine Lemmens 

maar ten dele lukt 
(165 stemmen tegen-
over 345 in 2012).
Opmerkelijk is ook 

het aantal blanco kiezers dat stijgt van 5% 
in 2012 naar 7,76% nu. In 2006 bedroeg dit 
slechts 2%. Tel hierbij de 12% kiesgerech-
tigden die thuisbleven en we stellen vast 
dat een op de vijf kiesgerechtigde Wem-
melaars onverschillig bleef en niet actief 
deelnam aan de verkiezingen.
Op het ogenblik van de redactie van deze 
tekst is het nog niet duidelijk hoe de coa-
litievorming in Wemmel zich zal aandie-
nen. Ook In 2012 nam de coalitievorming 
in Wemmel heel wat tijd in beslag en werd 
Walter Van Steenkiste pas in juni 2013 vast 
benoemd als burgemeester. 

 OCMW

In 2012 behaalde de lijst LB Wemmel 
dank zij een gelukkige combinatie van 
factoren nog de volstrekte meerderheid 
voor het OCMW. Nu blijft de lijst steken 
op 5 zetels van de 11 terwijl IC en Wemmel 
Plus! elk 3 gekozenen mogen afvaardigen 
naar het OCMW.
Ook hier zou het ontbreken op de lijst 
van Jeanine Huygens, de echtgenote van 
Marcel Van Langenhove, een rol kunnen 
gespeeld hebben. Zij wist in 2012 nog de 
meeste stemmen, 873, achter haar naam 
te vergaren. 
In 2012 viel het al op dat een hoog % blan-
co en ongeldige (toen werd er nog met 
potlood en papier gestemd) stemmen 
werden uitgebracht voor het OCMW. Nu 
stijgt het aantal blanco stemmen nog fors 
van 7,8% naar 12,2%, hetgeen betekent dat 
de OCMW-verkiezing in Wemmel één op 
de vier kiesgerechtigden (blanco stem-
mers + thuisblijvers) koud liet.

Provincieraad
In Wemmel uitgebrachte stemmen voor 
de provincie

2018 2012 verschil
UF 28,0% 34,6% -6,6%

N-VA 17,3% 18,1% -0,8%
Groen 17,1% 10,4% 6,7%

Open VLD 14,4% 12,8% 1,6%
sp.a 7,0% 5,6% 1,4%

CD&V 6,4% 8,1% -1,7%
Vlaams Belang 4,1% 4,7% -0,6%

PVDA 2,1% 1,2% 0,9%
BUB 1,7% 3,0% -1,3%

Andere 1,5% 1,5% 0%

 Het is interessant om eens te kijken naar 
de resultaten voor de in Wemmel uitge-
brachte stemmen voor de provincieraads-
verkiezingen. Met slechts 8247 uitge-
brachte stemmen valt ook hier het groot 
aantal blanco stemmers op, 13,9%. Met de 
afwezige kiezers erbij, ook weer goed voor 
één op vier niet-actieve kiezers. Zoals 
reeds aangegeven zakt het aantal uitge-
brachte stemmen voor het UF fors en lijkt 
hiervan een flink gedeelte naar Groen te 
verschuiven. Misschien toch weer een 
aanduiding dat de Franstaligen zich meer 
en meer neerleggen bij de splitsing van 
BHV en een stem voor Nederlandstalige 
kandidaten niet ongenegen zijn.

Gemeenteraad OCMW
stemmen % zetels stemmen % zetels

LB Wemmel 4238 47,25 12 3843 45,6 5
Wemmel Plus 2451 27,33 7 2377 28,2 3

Interets Communaux 2280 25,42 6 2206 26,2 3
totaal stemmen 8969 100 8417 100

Blanco 755 7,76 1166 12,17
Thuisgebleven 1337 12,08 1313 12,05

Aantal kiesgerechtigden 11061 10896

Deel van het gemeentehuis dat niet 
afgebroken wordt
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Ieder zijn zes
Vlabinvest
Deze organisatie van de Vlaamse over-
heid kreeg vrij recent van die overheid 
de opdracht in haar werkgebied, o. m. in 
onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
rond Brussel, zorginitiatieven te onder-
steunen. Projecten inzake kinderopvang, 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jon-
gerenwelzijn komen hiervoor in aanmer-
king. De mogelijkheden om met dergelij-
ke projecten aan de slag te gaan in onze 
taalkundig mismeesterde gemeenten zijn 
niet zo vanzelfsprekend. Het is dan ook 
niet zo verwonderlijk dat er in die vorig 
jaar toegewezen opdracht nog geen en-
kele van onze zes faciliteitengemeenten 
haar vinger heeft opgestoken om er met 
een project voor de pinnen te komen. De 
meeste van onze gemeentelijke overhe-
den zijn trouwens erg kieskeurig, zo niet 
afwijzend, om in elk initiatief van die 
‘Vlaamse’ en dus verdachte overheid te 

stappen. Ouderenzorg en kinderopvang 
gebeuren er wel maar dan meestal via het 
OCMW en dan bij voorkeur tweetalig.
Mochten er nu toch Vlaamse initiatieven 
inzake gehandicaptenzorg of inzake jon-
gerenwelzijn in de zes gemeenten in de 
pijplijn zitten, dan vraagt Vlabinvest niets 
liever dan daarbij betrokken te worden.
Intussen zit Vlabinvest niet stil met haar 
initieel toegewezen opdracht, namelijk 
woonprojecten realiseren om voor men-
sen die in eigens treek willen blijven wo-
nen, dat wonen betaalbaar te houden. In 
Sint-Genesius-Rode plant ze in de plaats 
van de oude pastorij drie huurappartemen-
ten en vier sociale huurappartementen. Op 
het terrein van de voormalige Nova Ro-
de-site zal ze gronden aankopen voor ze-
ven Vlabinvesthuurappartementen naast 
42 sociale huurappartementen. In LInke-
beek plant ze in de Molenstraat 19 appar-
tementen. Wel een werk van lange adem.
Voor een project in Kraainem is er nog 
een architectuurwedstrijd gepland. En in 
Wezembeek-Oppem wordt een project 
in de Bergenblokstraat met Vlabinves-
tappartementen, gekoppeld aan sociale 
woningen, gemeentelijk niet erg geappre-
cieerd omdat de gemeente al voldoet aan 
het bindend sociaal objectief voor sociale 
woningen. Voor Drogenbos en Wemmel 
staat de teller thans op nul.
Met dank aan gegevens van Maarten 
Croes uit de gemeenschapskranten. 

Ronse-motie
Naar aanleiding van 11 juli en de toe-
kenning van 35-ste Orde van de Vlaamse 
Leeuw aan onze hoofdredacteur beslis-
te het Komitee der Randgemeenten alle 
Vlaamse gemeenten zonder faciliteiten 
aan te schrijven om hen te verzoeken de 
stad Ronse, die eind 2017 een motie had 
goedgekeurd om voor Ronse de facilitei-
ten af te schaffen. Die maken immers inte-
gratie van nieuwkomers, vaak migranten, 
haast onmogelijk evenals een fusie met 

omliggende Vlaamse gemeenten, waar-
door de stad een schuldkwijtschelding van 
meer dan 13 miljoen euro moet derven.
Wij ontvingen onderstaande positieve reacties:

Steun Ronsemotie
Aalst 17 handtekeningen
Alveringem CBS ondersteunt de motie

Anzegem 15 stemmen voor, 8 onthoudin-
gen

Buggenhout 15 handtekeningen

Geraardsbergen college drukt zijn sympathie uit 
met de motie

Grimbergen 25 stemmen voor, 2 stemmen 
tegen, 3 onthoudingen

Hamme 4 handtekeningen
Hamont-Achel 10 handtekeningen
Lokeren 7 handtekeningen
Mechelen 13 handtekeningen

Meise 17 stemmen voor, 8 stemmen 
tegen

Melle 14 stemmen voor, 3 stemmen 
tegen, 3 onthoudingen

Nijlen 5 handtekeningen

Pepingen 9 stemmen voor, 6 onthoudin-
gen

Schelle 4 handtekeningen

Steenokkerzeel 15 stemmen voor, 4 onthoudin-
gen

Stekene 9 handtekeningen

Londerzeel heeft info beloofd
Nevele heeft info beloofd

Bij de provincieraad van Vlaams-Brabant 
werd een identieke motie voorgedragen 
door provincieraadslid Jan Laeremans. Zij 
werd evenwel afgewezen met 21 stemmen 
voor (N-VA en Vlaams Belang) tegen 40 
tegenstemmen (CD&V, Open VLD, sp.a, 
Groen en U.F) met onder meer het toch 
wel betwistbaar tegenargument dat er uit 
de andere Vlaamse faciliteitengemeenten 
toch geen gelijkaardige signalen waren 
opgevangen.

Diverse andere reacties
Assenede gaat voorlopig niet in op verzoek
Hoeilaart nam kennis van uw brief

Jabbeke materie van bovenlokaal be-
lang: geen tussenkomst

Kortenberg heeft kennis genomen van mo-
tie

Kortijk verzoek wordt momenteel ver-
der onderzocht

Laarne college legt voorstel niet voor 
aan raad

Leuven college noemt dit geen ge-
meentelijke bevoegdheid

Mol
procedure niet gevolgd: mini-
mum 2% inwoners boven 16 
jaar; raad is niet bevoegd

Roeselare
college legt enkel moties van 
zuiver gemeentelijk belang 
voor aan raad

Tervuren college legt het voorstel niet 
voor aan raad

Wachtebeke
college heeft kennis genomen; 
wenst verder geen actie te voe-
ren

Wervik
gaar niet op verzoek in o.m. 
omdat verzoek niet uitgaat van 
de stad zelf

Zelzate geeft geen gevolg aan oproep

Zemst
procedure is niet gevolgd: te 
tekenen door 300 inwoners; via 
gemeenteraadslid kan het wel

Wie zijn gemeente-zonder faciliteiten of 
stad op deze lijst wil helpen verschijnen- 
ze werden immers allemaal aangeschre-
ven- kan best een verzoekschrift tot zijn 
gemeentebestuur richten. Op verzoek 
aan redactie@dezes.org met vraag ‘zend 
dossier Ronse’ sturen wij u de nodige do-
cumenten om uw gemeentebestuur aan 
ons Ronse-initiatief te herinneren. Dank 
voor medewerking.

Franstalige aanslagbiljetten
Blijkens antwoord aan Vlaams parlement-
slid Marc Hendrickx daalde het aantal 
Franstalige aanvragen in faciliteitenge-
meenten voor een Franstalig aanslagbiljet 
tussen 2007 en 2017 van 2340 naar 1076: 
op tien jaar tijd meer dan gehalveerd.

Sint-Genesius-Rode

Twee maal min één
Voorspel
Veertien dagen voor de verkiezingen, name-
lijk op 29 september, 
riepen ze in Rode in 
allerijl het schepencol-
lege bij elkaar. Een tijd 
geleden had de gouverneur van Vlaams-Bra-
bant, Lode De Witte, laten weten dat hij van 
minister Homans, bevoegd voor Binnen-
landse Aangelegenheden, instructies had 
ontvangen om de oproepingsbrieven in de 
plaats van de gemeenten in de zes Vlaam-
se faciliteitengemeenten rond Brussel te 
versturen. Alles wettelijk in het Nederlands 
met bijgevoegde tekst dat de ontvanger des-
gewenst een Franstalige oproepingsbrief 
kon aanvragen en krijgen. Wat een aantal 
inwoners ook deden en kregen. Daarop be-
sliste de meerderheid het college in spoed-
vergadering bijeen te roepen om eigen op-
roepingsbrieven te versturen op grond van 
de voor vier jaar aangevraagde toezending 
na taalkeuze voor het Frans. Op dat bewus-
te schepencollege verbrak schepen Anne 
Sobrie de consensus (eensgezindheid) en 
meteen werd eveneens een gemeenteraad 
bijeengeroepen voor dezelfde avond. De 
meerderheid van het college dekte zich on-
wettig in door te stellen dat het te bespre-
ken agendapunt luidde: ‘Verzending oproe-
pingsbrieven verkiezingen 14 oktober 2018 
in toepassing van arrest 241.512 van de Raad 
van State van 17 mei 2018.’ Nu had dat ar-
rest het helemaal niet over de oproepings-
brieven voor de verkiezingen van 14 oktober 
2018 want het schorst enkel een eerdere 
beslissing van minister Homans. Alle ar-
gumentatie ten gronde van schepen Sobrie 
ten spijt, keurde de Franstalige meerderheid 
het voorstel goed om nieuwe oproepings-
brieven te verzenden volgens de onwettelijk 
opgemaakte vierjaarlijkse taalaanhorigheid. 
Met het opgestoken vingertje van zoge-
naamde onwettigheid van de handelingen 
van de gouverneur. Neen, zo redeneren de 
franskiljonse bestuurders, wij ondermijnen 
hiermee het gezag van de overheid niet en 
wij plegen hiermee geen effectieve obstruc-
tie. Minister Homans vernietigde die beslis-
sing maar dat had geen invloed op de feite-
lijke verzending door het gemeentebestuur 
volgens taalaanhorigheid.

Wat is misgelopen?
Het zal je maar overkomen. Je gaat op zon-
dag 14 oktober als echte Rodenaar naar het 
stemlokaal in je vertrouwde gemeente en in 
de wijk, waar je al zolang woont. En kijk dan 
maar eens rondom jou: een pak onbekende 
gezichten staren je aan met de uit hun blik 
sprekende vraag: wat komt die hier doen? 
Je hebt je uit de naad gewerkt om in de ge-
meentelijke politiek een handje of zeg maar 
een hand toe steken om de plaatselijke be-
hoorlijk Vlaamse lijst Engagement vorm te 
geven. Wekenlang alleen met Nederlands-
sprekenden de baan op of de vergaderzaal 
ingedoken. En dan sta je daar met je opge-

pepte verwachtingen over het aantal zetels 
dat je met de niet zonder moeite bijeenge-
brachte kandidatenlijst(en), zowel voor de 

gemeenteraad als voor 
het OCMW zal beha-
len. Want faciliteiten-
gemeenten zijn toch 

een beetje de weeskinderen in Vlaanderen. 
Nee, zoveel onbekende gezichten heb je in 
jaren niet bijeen gezien. Je weet wel dat er 
sommige bekenden in jet wijk zijn verhuisd, 
al of niet naar een rust- en verzorgingste-
huis of naar een seniorenflat of simpelweg 
doodgegaan. Dat zullen we zelf allicht ook 
wel eens doen. Maar in de drukte van dat 
vaak anderstalig bemand kiesbureau geraak 
je zelf een beetje gedesoriënteerd. ‘Sag mir 
wo die bekannten sind..’ zou je willen zin-
gen in plaats van ‘Sag mir wo die Blumen 
sind..’
Meteen vallen de schellen van je ogen en je 
begint te rekenen: ‘Hopelijk halen we nog 
zes zetels met die toestroom van zoveel 
onbekenden.’ Je ziet zelfs een pak mensen 
in de rij, die twee stembrieven bij hebben. 
Want ja, eerst was daar de officiële gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, die 
op verzoek van bevoegd Vlaams minister 
Liesbeth Homans een Nederlandstalige 
oproepingsbrief aan alle stemgerechtigden 
had toegestuurd. Als reactie daarop had ons 
overwegend Franstalig gemeentebestuur de 
middenvinger opgestoken tegen minister 
Homans en gouverneur Lode De Witte.
In onzekerheid over de afloop van de verkie-
zingen trek je het gordijntje achter je toe en 
doe je datgene waarvoor je naar het stem-
bureau getrokken bent: engagement voor 
1640.
Ergens in de loop van de avond valt het ver-
dict: het francofiele IC-GB haalt 18 zetels 
en wint er dus eentje bij. Het Vlaamse En-
gagement 1640 verliest er 1 en houdt er nog 
7 over. Daarmee behoudt ze wel haar recht-
streeks verkozen schepen Anne Sobrie. Ook 
voor de OCMW-raad moet Engagement 1 
zetel inleveren en blijft ze steken op 3. De 
meerderheid pikt er 1 in en komt op 8.
Wij kunnen ons troosten met de beperkte 
terugval maar maken ons wel zorgen voor 
de toekomst. Die ziet er niet zo rooskleurig 
uit omdat er te weinig instroom is van Ne-
derlandstaligen en een te groot aantal Ne-
derlandstaligen verhoudingsgewijs verhuist 
of natuurlijkerwijze de eeuwige jachtvelden 
ingaat. Hopelijk onderzoekt de Vlaamse 
lijst ook haar interne samenwerking tussen 
de respectieve partijpolitieke strekkingen. 
Die zouden er moeten naar streven lokaal 
beter samen te werken onder een naam die 
in Rode niet meer om de zes jaar verandert. 
En op hoger niveau is er werk aan de winkel 
voor de Vlaamse regering om dit tij te keren. 
Ooit heeft toenmalig Vlaams minister-pre-
sident Patrick Dewael in 2002 verkondigd 
dat de Vlaamse regering werk blijft maken 
van de afbouw van de faciliteiten. Wat heeft 
ze daarvoor ooit gedaan?

Vlabinvest project in Wezembeek-Oppem


