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Nieuwe aanslag
Een ontevreden allicht Franstalige  inwoner van een van onze faciliteitengemeenten heeft zich in een Franse koleire tot de rechtbank gericht en 
meteen ook geweigerd een Nederlandstalig aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing te betalen. Normaal krijgt iedereen, zoals dat vastge-
legd is in de Omzendbrief Peeters, een Nederlandstalig aanslagbiljet met de bijkomende vermelding dat op aanvraag een Franstalig biljet wordt 
toegezonden.  Wellicht was het niet de eerste keer dat betrokkene een Nederlandstalig aanslagbiljet ter betaling toegezonden kreeg en verkeerde 
hij in de waan dat éénmaal gevraagd, hij/zij in de daaropvolgende jaren  automatisch meteen een Franstalig aanslagbiljet zou toegestuurd 
krijgen. De Vlaamse belastingdienst houdt zich evenwel terecht aan de Omzendbrief Peeters, waarbij de belastingplichtige telkens opnieuw die 
aanvraag voor een Franstalig exemplaar moet doen. Hij kan immers in het voorbije jaar Nederlands geleerd hebben en op die manier bewezen 
hebben dat hij zich in het eentalig Nederlands taalgebied wenst te integreren. Die handelwijze van elke instelling in Vlaanderen werd nooit door 
de vroeger bevoegde Nederlandstalige Kamer van de Raad van State betwist.
Na diverse juridische pro-
cessen heeft uiteindelijk 
het Franstalig Hof van Cas-
satie hierover een uitspraak 
gedaan: die sukkelaar – 
maar die uitspraak geldt 
voorlopig wel voor hem al-
leen - moet meteen na zijn 
eerste verzoek levenslang 
een Franstalig aanslagbiljet 
toegestuurd krijgen.
Wij zijn er echter van over-
tuigd dat dit arrest voor de 
Franstaligen een breekijzer 
zal worden om bij volgen-
de initiatieven voluit voor 
iedereen in onze facilitei-
tengemeenten hetzelfde 
voorrecht op te eisen. Leg 
die uitspraak naast die van 
de Algemene tweetalige ver-
gadering van de Raad van 
State, die als echte wetten-
makers de terloops geuite 
vrome gedachte verkondig-
de dat een vierjaarlijks geuit 
en levenslang vernieuwbaar 
schriftelijk verzoek moest 
volstaan om alle documen-
ten meteen in het Frans toe-
gestuurd te krijgen. Vijf van 
onze zes Vlaamse facilitei-
tengemeenten hebben me-
teen die franskiljonse ver-
zuchtingen overgenomen 
en meteen in een gemeente-
lijk F-register opgenomen.  
Tegen de richtlijnen van 
hun bevoegde Vlaamse mi-
nister Liesbeth Homans en 
Lode De Witte, gouverneur 
van Vlaams-Brabant hebben 
die vijf na de eerste  in het 
Nederlands verstuurde oproepingsbrief voor de verkiezingen me-
teen nieuwe oproepingsbrieven volgens de taalregistergebonden 

voorkeur toegezonden. Met 
de zijdelingse appreciatie 
dat de ontvanger de eerste 
officiële gouverneursbrief 
gerust thuis mocht laten. 
Dat is toch verzet tegen het 
gezag waaraan men door 
zijn functie ondergeschikt 
is. Met een geleerd woord: 
insubordinatie. 
En dan te bedenken dat wij 
die afhankelijkheid van een 
tweetalige Algemene Ver-
gadering van de Raad van 
State te danken hebben aan 
de parlementsleden van de 
tripartite met CD&V, SP.a, 
Open VLD en zelfs die van 
Groen uit de oppositie. In 
2014 waren ze tot de laatste 
man/vrouw toe bij de zes-
de staatshervorming  toch 
bereid die prijs te betalen. 
Tegen elke belofte in van 
de toenmalige burgemees-
ters uit Halle-Vilvoorde die 
herhaaldelijk verklaarden 
dat Vlaanderen geen prijs 
moest betalen voor de split-
sing van de kieskring Brus-
sel-Halle-Vilvoorde.
Dit nieuwe arrest, deze keer 
van het Hof van Cassatie, zo 
wijst  Stefan Sottiaux, docent 
publiek recht aan de KU Leu-
ven, ‘is uitgesproken door de 
Franstalige kamer van het 
Hof van Cassatie. De Vlaams 
overheid kan weigeren daar-
in mee te gaan en proberen 
een nieuw arrest uit te lok-
ken. Mogelijk komt de zaak 
dan voor een grote kamer 

waarin ook Nederlandstaligen zetelen.’
Met dank aan Barbara Moens, redactrice Politiek van www.tijd.be 

Overcomsumptie
De Franse Gemeenschap (Franstalig Brus-
sel en Wallonië) telt 29% meer artsen dan 
de Vlaamse Gemeenschap. (Nederlands-
talig Brussel en Vlaanderen). Om het bud-
get voor de gezondheidszorg te beheersen 
besliste  men federaal in 1997 het aantal 
artsen voor de jaren 2004 tot 2018 te be-
perken door vastlegging van het aantal 
RIZIV-nummers, de zogenaamde ‘contin-
gentering’.
Enkel met een RIZIV-nummer kunnen 
prestaties van een arts terugbetaald wor-
den door het ziekenfonds. Om aan die 
overeengekomen beperking te voldoen, 
stelde Vlaanderen een toelatingsproef 
voor de studies geneeskunde in.
Gedurende 20 jaar kregen duizenden 
Vlaamse jongeren geen toelating om met 
een studie geneeskunde te beginnen om-
dat ze niet geslaagd waren in het toela-
tingsexamen. De Franse Gemeenschap 
nam echter geen efficiënte maatregelen 
en er waren dus meer Franstalige afge-
studeerden dan beschikbare RIZIV-num-
mers, althans bij de Franstalige afgestu-
deerden. En wat werd er overeengekomen 
voor de nu al oververwende Franstaligen? 
Er zouden RIZIV-nummers die voor de 
Franstaligen voor de volgende jaren, dus 
vanaf 2019, waren voorzien, nu al mogen 
toegekend worden en tegen het jaar 2038 
(die dan leeft, die dan zorgt) hersteld wor-
den.
Bovendien maakte de Franstalige minis-
ter van Onderwijs bij de start van het lo-
pende academiejaar bekend dat hij zelfs 
de federaal overeengekomen RIZIV-toe-
kenning niet zal naleven. Hij liet 1138 stu-
denten starten voor 505 RIZIV-nummers 
voor Franstalige artsen  die er in 2025 zul-
len afstuderen.
Hebt u dat bericht in het tijdschrift van 
uw ziekenfonds gelezen? Wij wel in ‘Ob-
jectief en Gezond, het driemaandelijks 
gezondheidsmagazine van het Vlaams & 
Neutraal Ziekenfonds. En wie betaalt de 
meeruitgaven in de gezondheidszorg, die 
het overtal van Franstalige artsen nu al 
veroorzaken? De spaarzame en transfer-
betalende Vlaming.

De messcherpe groene Catalaan Calvo Perseus toont groene buit:  
de ontslagen Medusa  Schauvliege

foto: Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons

Niet-benoeming burgemeesters
Op maandag 11 februari liet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans weten 
dat zij de aangewezen-burgemeesters van Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode 
en Wezembeek-Oppem niet benoemt wegens niet-naleving van de taalwetgeving bij de 
jongste verkiezingen. Wegens de vereiste aflevering van de lay-out op dezelfde avond 
konden wij de overige teksten in De Zes niet meer aanpassen.

Dezes gaat digitaal
U heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: De Zes gaat op internet. 
Vanaf vandaag vindt u op dezes.org een selectie artikels en kortjes over het reilen en zei-
len van onze 6 randgemeenten. En u vindt natuurlijk ook de pdf’s van de jongste jaren 
om naar hartelust in te grasduinen. Uiteraard blijft ook ons papieren blad verder bestaan, 
zodat u in de toekomst zowel op papier als digitaal kan lezen.

Bezoek ons vandaag op https://DEZES.org



WemmelKraainem

Een nieuwe wind?
Ook in Kraainem is er sinds begin dit jaar 
een nieuwe gemeenteraad. De Kraainem-
naars zorgden  zelfs voor een kleine elec-
torale aardverschui-
ving: ze stuurden de 
Fransdolle meerder-
heid naar huis. Of 
toch bijna. 
Union Francophone, die ook de vorige 
burgemeester leverde, houdt inderdaad  
nog altijd 11 zitjes. Net niet de helft. De 
tweetalige lijst Kraainem-Unie, die pas 
voor de tweede keer meespeelt bij ver-
kiezingen en beslist niet aansluit bij een 
of andere traditionele  partij, haalde 8 
raadsleden.  De ontslagnemende burge-
meester Dorothée de Lichtbuer werd aan 
het hoofd van haar LB-lijst niet bedankt 
voor bewezen diensten, wel integendeel: 
nauwelijks vier gekozenen. Het was ten-
slotte een samenraapsel van zeven diverse 
groepjes.  Zelf werd ze met moeite verko-
zen en kreeg slechts 405 stemmen op een 
lijst die het moest doen met 1326 stem-
men voor haar nieuwe lijst. De tweede op 
haar lijst, Olivier Joris, ging haar zelfs met 
408 stemmen voorbij. 
Het zijn nochtans Kraainem-Unie en LB,  
die samen de nieuwe coalitie vormen. 
Ex-burgemeester Dorothée de Lichtbuer 
van de LB-lijst kreeg als troostprijs het 
voorzitterschap van de gemeenteraad ten 
gunste van Luc Timmermans, de vroegere 
chef van de Vlaamse lijst Open. De nieu-
we aangewezen-burgemeester Bertrand 
Waucquez van de lijst Kraainem-Unie zal 
allicht voor overleg vaak moeten  gaan 
aankloppen bij de Fransdolle oppositie. 
Zij levert nu drie schepenen voor het 
schepencollege en in het OCMW heeft ze 
zelfs de meerderheid met 5 van de 9 leden. 
Kraainem-Unie  en de overblijfselen van 
de Lijst van de Burgemeester, twee twee-
talige lijsten, vormen formeel samen dus 
de nieuwe coalitie. Alleen moeten ze de 
helft van hun college afstaan aan drie 
stevige dames uit de Franstalige opposi-
tie. Daarin zetelen o.m. de vroegere bur-
gemeester, volksvertegenwoordigster 
Véronique Caprasse, met 1018 voorkeur-
stemmen, en lijstaanvoerster Elisabeth 
de Foestraets-d’Ursel, die met 1017 stem-
men evenveel voorkeurstemmen kreeg 
als de kopman – nieuwe burgemeester 
van Kraainem-Unie. Twee dames, die 
zacht uitgedrukt ‘van aanpakken weten’ 
en vooral echt niet tweetalig willen zijn.
Dat men einde januari blijkbaar nog geen 
afspraak had over de verdeling van de be-
voegdheden zal niemand verbazen. ‘Maar 
dat zijn de Kraainemnaars intussen al ge-
woon’, zo schreef De Lijsterbes, het blad 
van het Vlaams gemeenschapscentrum in 
Kraainem, in het eerste nummer van dit 
jaar. Een college met de helft in handen 
van de oppositie. Het lijkt wel een aan-
gepaste versie van het Belgische minder-
heidskabinet! 

Communautair programma
In een Belgabericht lezen we dat de coa-
litie de faciliteiten voor de Franstaligen 
wil blijven garanderen maar ook respect 
tonen voor de Vlaamse identiteit van de 
gemeente en de noden van de grote groep 
expats in Kraainem. Vraag aan onze be-
windvoerders: als er enkel faciliteiten 
voor Franstaligen dienen gegarandeerd,  
moeten er dus geen faciliteiten zijn voor 
Duits- en anderstaligen? En wat voor faci-
liteiten? Vierjaarlijkse, eeuwigdurende of 
telkens opnieuw aan te vragen zoals Om-
zendbrief Peeters bepaalt?   

‘Overwinning van het gezond 
verstand’
Luk Van Biesen, lange jaren de motor 

van de Vlaamse presentie in Kraainem 
en nu Open VLD- volksvertegenwoordi-
ger, vindt een en ander  een overwinning 

van het gezond ver-
stand. Hij verkondigt 
dat vanuit  Zemst, 
waar hij vandaag één 

van de twee gemeenteraadsleden is voor 
Open VLD. Over welk gezond verstand 
hij het in Kraainem heeft, vertelt hij er 
niet bij. Ooit was Luc voorstander van 
een gezamenlijke lijstvorming in de faci-
liteitengemeenten van de Vlaamse lijsten 
met  de plaatselijke MR-lijst. En was dat 
een blijk van gezond verstand? Maar die 
haring kreeg hij gelukkig in geen van de 
zes Vlaamse faciliteitengemeenten gebra-
den. 

Twee vaten bier
De nieuwe tweetalige burgemeester laat 
zich alvast niet van zijn slechte kant zien. 
Als hij die heeft natuurlijk. Een nieuw-
jaarsdrink in een vooral  niet te groot tent-
je op het plein voor ‘zijn’ gemeentehuis 
en liefst twee vaten bier voor de nieuw-
jaarsviering in De Villa, het (VLAAMS) 
jeugdhuis, waar men hem niet hoefde  
aan te porren om te dansen. Voor zover 
bekend kwamen geen van de opeenvol-
gende Fransdolle burgemeesters ooit naar 
Vlaamse feesten. Toegegeven, we zijn nog 
maar één maand ver!

Streep getrokken
Intussen is er wel eens en voorgoed een 
streep getrokken onder de Vlaamse Lijst 
in Kraainem. De lijst Open is vergeten. 
Iets waarover heel veel te zeggen en te 
schrijven is, maar Kraainem is vandaag 
een feitelijke “tweetalige” gemeente, al-
thans met zoveel woorden. De Openers 
van gisteren kregen met z’n drieën onder-
dak op de Lijst van de Burgemeester, die 
van het vroegere CdH, nu even sterk als 
wat de Vlaamse lijst Open rijk was. 

Visite royale
Toch nog iets anders om af te ronden: 
een zowaar  koninklijk bezoek aan Kraai-
nem.  Louter toevallig vernamen we dit 
via het jongste nummer van het gemeen-
teblad Kraainem. En dan nog alleen in 
de Franstalige helft van het boekje. In 
de Nederlandstalige kant hebben wij het 
niet gevonden. Half oktober bezocht ‘Phi-
lippe’ inderdaad de Royal Europa Kraai-
nem Football Club, de inderdaad feitelijk 
Franstalige voetbalclub van Kraainem. 
Het bezoek kaderde in het project ‘We 
welcome young refugees’, dat al in 2015 
gelanceerd werd. Naar het schijnt  eiste 
het Paleis dat het bezoek in de grootst 
mogelijke discretie zou verlopen, zelfs de 
gemeenteraad mocht niet op de hoogte 
gebracht worden.  In het gemeenteboek-
je mocht het dus blijkbaar wel. Misschien 
moet het nieuwe gemeentebestuur becij-
feren wat dat voetbalveld de Kraainemse 
belastingbetaler intussen gekost heeft. Of 
is dat te royaal becijferd?
Tijdens het conclaaf van Steenokkerzeel, 
heel lang geleden, zorgde  het voetbalveld 
van Kraainem voor enige communau-
taire heisa rond de tafel: men zou Kraai-
nem  gedeeltelijk bij Brussel voegen. Maar 
bij de voorgestelde hertekening van de 
Kraainemse grenzen zou het voetbalveld 
in Vlaanderen blijven hangen,  tenzij een 
bijzonder flinke hap uit het Kraainemse 
territorium mee naar Bruxelles  verhuis-
de.  Dat is dus tot vandaag niet gebeurd. 
Het is weinig waarschijnlijk dat dit voor-
val ter sprake kwam tijdens het koninklijk 
bezoek.

Bestuursakkoord
Tweede ambtstermijn voor Van 
Steenkiste
Achteraf gezien bleek 
het nogal mee te val-
len met de coalitie-
vorming in Wemmel, die aanvankelijk 
als lastig en mogelijk langdurig was voor-
speld. De kiezer had de kaarten namelijk 
moeilijk verdeeld. De LB Wemmel-lijst 
van uittredend burgemeester Walter Van 

Steenkiste miste op een paar tientallen 
stemmen na de zetel, die uitzicht zou 
gegeven hebben op een absolute meer-
derheid. Nu klopte LB Wemmel af op 12 
zetels op een totaal van 25. De tweetalige 
lijst Wemmel Plus van oud- burgemeester 
Chris Andries sleepte 7 zetels in de wacht 
terwijl de uitgesproken Franstalige IC-lijst 
zich tevreden moest stellen met 6 zetels. 
Het systeem van rechtsreeks te verkiezen 
schepenen zorgde er in Wemmel voor dat 
alle drie  partijen, die deelnamen aan de 
verkiezingen, vertegenwoordigd zijn in 
het schepencollege. LB Wemmel levert 
drie schepenen en de andere partijen tel-
kens één.
Waar in 2012 de coalitievorming zeer lang 
aansleepte en er pas een doorbraak kwam 
nadat enkele gematigde Franstaligen zich 
afscheurden van de Franstalige lijst, kwam 
er vrij snel witte rook uit de schouw van 
het Wemmelse gemeentehuis. LB Wem-
mel kon in december reeds een bestuur-
sakkoord sluiten met Wemmel Plus zodat 
een comfortabele bestuursmeerderheid 
van 19 op 25 zetels tot stand kwam.
Walter Van Steenkiste volgt zichzelf op 
als burgemeester en krijgt in het sche-
pencollege het gezelschap van zijn par-
tijgenoten Monique Van der Straeten, 
Raf De Visscher en Vincent Jonckheere. 
Gemeenteraadsvoorzitter wordt Veerle 
Haemers, die aanvankelijk ook was ver-
kozen als schepen maar verzaakt aan het 
schepenambt. Chris Andries (Wemmel 
Plus) sluit zich nu aan bij de meerderheid 
en krijgt wellicht zijn favoriete bevoegd-
heden Cultuur, Bibliotheek en Toerisme. 
Het college wordt vervolledigd door Ro-
ger Mertens (IC) als oppositieschepen.
Bij de redactie van deze tekst was er nog 
geen formele verdeling van de schepen-
bevoegdheden bekend. Immers, volgens 
de geplogenheden in de faciliteitenge-
meenten moet de  burgemeester nog door 
Vlaams minister van Binnenlands Be-
stuur, in casu Liesbeth Homans, formeel 
worden benoemd. Pas dan schuift Van 
Steenkiste door  van schepen naar bur-
gemeester en kan Vincent Jonckheere de 
vrijgekomen schepenzetel innemen. Tot 
dan is het schepencollege nog niet volle-
dig en kan men moeilijk overgaan tot de 

verdeling van de bevoegdheden.
Enkel In de faciliteitengemeenten bestaat 

momenteel nog een 
OCMW-raad, waar-
van de raadsleden 
trouwens ook recht-

streeks worden verkozen. Net als voor de 
gemeenteraad greep LB Wemmel op een 
handvol stemmen na naast de volstrekte 
meerderheid en kaapte 5 van de 11 zetels 
weg. Wemmel Plus en IC verdeelden de 
resterende zetels netjes in tweeën met elk 
drie zetels. Net als voor de gemeenteraad 
vonden LB Wemmel en Wemmel Plus 
mekaar en wordt een comfortabele be-
stuursmeerderheid van 8 op 11 gevormd. 
Uittredend OCMW-voorzitter Armand 
Hermans (LB Wemmel) volgt zichzelf op.
Gelet op de grote  continuïteit in het hui-
dige en vorige gemeentebestuur mogen 
we verwachten dat de accenten die voor 
de gemeenteraadsverkiezingen gelegd 
zijn, en de beleidsbeslissingen die reeds 
genomen waren, onverminderd zullen 
worden uitgevoerd. Dit betekent onder 
andere de bouw van een nieuwe biblio-
theek en een OCMW- welzijnscampus 
op de site van de residentie Geurts. Een 
uitbreiding van het gemeentehuis en een 
relocatie van de administratieve gemeen-
tediensten staan wellicht ook nog op de 
agenda.

Burgemeestersmarathon Radio 2
De laatste week van januari bracht Radio 
2 alle 278 burgemeesters van Vlaande-
ren samen voor de tweede editie van de 
burgemeestersmarathon.  De overgrote 
meerderheid van het burgemeestersheir 
ging in op het aangeboden forum en kon 
tijdens een individueel interview zijn of 
haar verkiezingsbeloftes publiek maken 
voor de Radio 2-luisteraars. Van de zes fa-
ciliteitengemeenten nam (voorlopig) en-
kel Walter Van Steenkiste voor Wemmel 
deel aan de burgemeestersmarathon. 
De Wemmelse burgervader benadruk-
te dat Wemmel geen aparte gemeente is 
maar een authentieke Vlaamse gemeen-
te met  weliswaar een biezonder taalsta-
tuut.  Wars van enige communautaire 
scherpslijperij staat dit de intergemeente-
lijke samenwerking niet in de weg volgens 
Van Steenkiste.
Specifiek voor Wemmel geeft hij nog mee 
dat nog heel wat infrastructuurwerken op 
stapel staan, te beginnen met werken aan 
het gemeentelijk park en daarna de bouw 
van een nieuwe bibliotheek en een wel-
zijnscampus. Een oud zeer is de toegan-
kelijkheid van het kasteel-gemeentehuis 
voor minder-en andersvaliden. Dit euvel 
zal nu aangepakt worden in overleg met 
Erfgoed Vlaanderen gelet  op het geklas-
seerd karakter van het gebouw. 
Walter Van Steenkiste kon overigens  als 
volwaardig benoemd burgemeester zijn 
stem laten horen op Radio  2. De avond 
voordien, op woensdag 30 januari, mocht 
hij als eerste burgemeester van een facili-
teitengemeente de eed afleggen nadat hij 
door Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur Homans benoemd werd.  Bij de 
redactie van deze tekst hebben we nog 
geen weet of Homans ook alle andere 
burgemeesters uit de zes zal benoemen. 
Immers, uitgezonderd Wemmel, bezon-
digden de vijf andere gemeenten zich 
weer  bij de jongste verkiezingen aan het 
verzenden van een eigen kiesbrief, nadat 
gouverneur De Witte dit al gedaan had in 
opdracht van Liesbeth Homans.

Walter Van Steenkiste
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Wezembeek-OppemLinkebeek

Jos en café’s weg
Café’s
Met drie cafés voor zowat 14.000 in-
woners, begin 2018, 
heeft onze gemeente 
het trieste record van 
het dorp met procen-
tueel het minste cafés in Vlaanderen. Met 
de Madelon, Blue Heaven, ooit nog Blau-
wen Hemel maar nu veel chiquer en meer 
Europees, en café De Kam zijn we uitge-
teld. ‘Santé, santé, santé, geef ons nog wat 
cafés’ zingen ze hier al een hele poos.

Jos Verstraeten
Ook wij hebben met spijt de manueel 
bijgehouden steekkaart van ons abon-
neebestand van De Zes met de naam Jos 
Verstraeten, minderbroeder en gewezen 
pastoor van de parochie Sint-Pietersban-
den van Wezembeek-Oppem naar Duffel 
verstoken, waar hij op 78-jarige leeftijd 
nu naartoe is verhuisd om dichter bij zijn 
familie te gaan wonen. In 2002 brachten 
wij zijn foto op de voorpagina van ons 
blad toen kardinaal Danneels hem uit 
zijn parochieambt alhier had ontzet na-
dat hij zogezegd als pastoor zijn functie 
misbruikte met politieke bedoelingen. 
Jos blijft wel nog altijd stellen dat al te be-
perkte informatie tot die beslissing geleid 
heeft. En dat het achteraf intrekken van 
die beschuldiging  niet geleid heeft tot 
een heraanstelling in Wezembeek. 
Ach ja, sociale bekommernis zoals pries-
ter Daens het hem ooit voordeed, is voor 
kerk’vorsten’ vaak geen prioriteit. En als 
je daarnaast tegen een al te administra-
tieve kerk of een gemeentelijke overheid 
rebelleert, – en dat was Jos zijn leven lang 
– dan ben je vaak het slachtoffer van ho-
gere instanties.

Al is hij met geen huiselijke band meer met 
Wezembeek-Oppem en Sint-Pieter ver-
bonden, toch komt hij voor sommige vie-
ringen en bijeenkomsten wel nog over naar 
Wezembeek-Oppem, ook al had iemand 
hem bij zijn aanstelling alhier die parochie 
als een vergiftigd geschenk voorspeld zoals 
wij dat uitstekend  in ‘Uitgekamd’ moch-
ten lezen. Dank u, Jos, het ga u ‘Duffels’ of 
mogen we zeggen ‘duivels’ goed.

Webstek gemeente
Te lezen op de officiële webstek van de ge-

meente in het vetjes: 
Onze inwoners mo-
gen hun taalvoorkeur 
voor de Franse taal 

schriftelijk bekendmaken en dienvolgens 
hun gemeentelijke documenten in het 
Frans ontvangen voor een duurtijd van 
4 jaar, telkens te verlengen bij het ver-
strijken van deze periode. Indien u zich 
hiervoor wenst te registreren moet u in-
dividueel een aanvraagformulier invullen 
(ook de minderjarigen).

Nieuwe gemeenteraad
Op 2 januari kreeg onze gemeente haar 
nieuwe gemeenteraad. Voor het eerst 
sinds jaren één zonder communautaire 
strubbelingen en volledig in het Neder-
lands. Faciliteiten zijn er immers voor 
de bestuurden, niet voor de bestuurders. 
Een afgevaardigde van de minister van 
Binnenlands Bestuur hoefde geen enkel 
slecht punt ter info van minister Homans 
op papier te zetten. Fréderic Petit kreeg 
voldoende stemmen voor zijn voordracht 
als aangewezen-burgemeester, waarbij de 
vijf raadsleden  van de Vlaamse lijst WOp-
lus zich onthielden. Het is nu wachten ge-
blazen op de eventuele benoeming van de 
aangewezen-burgemeester door minister 
Homans. Eén LB –Union/CDH-raadslid 
blijft in afwachting van die benoeming  
nog op zijn honger naar het vijfde sche-
penambt. De overige vier schepenambten 
zijn onveranderd in francofiele handen 
gebleven. Het voorzitterschap van de ge-
meenteraad werd alvast voor telkens drie 
jaar in tweeën gedeeld. 
Voor de politieraad Wokra kon WOplus 
twee mandaten binnenhalen van de ne-
gen en dus ééntje meer dan in de vorige 
legislatuur.

Hoeve Van Sever
Er zijn in onze vroegere landbouwge-
meente niet al te veel restanten meer die 
de tand des tijds, in dit geval drie eeuwen, 
en vorige eeuw nog een Duitse inkwar-
tiering hebben doorstaan. Ondanks een 
negatief advies van de gemeente voor de 
bouwvergunning kwam er beroep hierte-
gen bij de provincie Vlaams-Brabant. Tot 
onze verwondering liet het gemeentebe-
stuur enkel een schriftelijke verdediging 
aldaar bezorgen en gaf het ook geen mon-
deling weerwerk van de verantwoordelij-
ke gemeentelijke ambtenaar. Deze keer 
werd dus geen batterij advocaten inge-
schakeld zoals men wel een durft bij taal-
processen. Na de provinciale beslissing 
voor vergunning is de afbraak van de his-
torische hoeve ingezet. En als je de plek 
des onheils bezoekt,  heeft de overigens 
sympathieke sloopfirma haar naam niet 
gestolen: Steenacker.  

Maakt Raad van State de wetten?
Met de splitsing in de overweldigende 
Franstalige eenheidslijst LB, 13 zetels van 
de 15, het opdoeken van de bescheiden 
Vlaamse eenheids-
lijst Prolink, 2 zetels, 
en het optreden van 
een tweetalige lijst was het in de loop van 
de vorige legislatuuur bijna zeker dat de 
electorale kaarten van dit ‘Nest in de bo-
men’ anders geschud zouden worden.
Oud- en al twaalf jaar niet-benoemd aan-
gewezen-burgemeester, eerder van het 
FDF, nadien overgelopen naar MR, Da-
mien Thiéry had bij zijn taalgenoten in 
de eenheidslijst de grens van de politieke 
houdbaarheid overschreden. Nadat zijn 
broer Philippe met het OCMW al met hem 
in aanvaring was gekomen, was ook al een 
groot deel van de politieke meerderheid 
in de gemeenteraad bij zijn vroegere com-
pagnon de route, Yves Ghequiere, gaan 
aanschurken. Separatisme van jewelste.
Met twee Franstalige lijsten, ensem-
bleLKBsamen van Thiéry met 5 zetels, 
met LINK@VENIR van Ghequiere met 7 
zetels, en de tweetalige Actv’ met 3 zetels, 
kwam  er geen lijst met volstrekte meer-
derheid uit de bus.     

Eindelijk akkoord?
Drie maanden heeft het getouwtrek en 
het over en weer aanbieden van aller-
lei bestuursvoorstellen vooral tussen de 
twee Franstalige partijen geduurd. Een 
voorstel om zelfs met z’n drieën een soort 
collectief burgerbestuur te vormen vond 
evenmin  genade. Een tijdsgebonden 
sjerpverdeling was ook niet aanvaardbaar 
omdat teveel schepenbevoegdheden naar 
Link@avenir zouden gaan.
 Een ultiem akkoord (?) over het indienen 
van een voordrachtsakte van de burge-
meester kwam er op de gemeenteraad van 
7 januari: de 7 leden van Link@avenir van 
Yves Ghequiere en twee van de drie leden 
van de tweetalige lijst Activ’ steunden de 
kandidatuur  van Ghequiere. De 5 leden 
van ensembleLKBsamen en de lijstaan-
voerder van Activ’ Mitra De Kempeneer 
stemden tegen. De Nederlandstalige Roel 
Leemans van de lijst Activ’, voor zover die 
nog samenhangt, krijgt zonder schepen-
mandaat toch het voorzitterschap  over 
de gemeenteraad. 
Tijdens de vorige twee legislaturen was 
de kandidatuur van Damien Thiéry door 
minister van Binnenlands Bestuur Lies-
beth Homans steeds afgewezen omwille 
van zijn weigering de Omzendbrief Pee-
ters na te leven bij de verzending van de 
oproepingsbrieven voor de verkiezingen. 
Een paar jaar kreeg zelfs één van de twee 
gekozenen  van het Vlaamse  Prolink die 
functie op zijn schouders tot ook hij voor 
de boycot van de meerderheid zwichtte 
en Homans in arren moede een Franstali-

ge dame tot eerste burger van Linkebeek 
benoemde. Het is nu wachten op een mo-
gelijke handtekening van Homans want 

ook in Linkebeek 
werd van de kant van 
de toenmalige, wel-

iswaar al verdeelde meerderheid de Om-
zendbrief Peeters niet nageleefd. En op 
verzoek van Homans aan Yves Ghequiere 
om de burgemeesterssjerp te aanvaarden 
was Ghequiere niet willen ingaan, allicht 
onder druk van zijn voormalige baas en 
ook voorzitter van de gemeenteraad Da-
mien Thiéry. En toen in de vorige legisla-
tuur Ghequiere op de gemeenteraad toch 
werd voorgedragen had hij als voorzitter 
van de gemeenteraad geen einde had ge-
maakt aan een Franstalige tussenkomst 
en had hij de boter gegeten bij bevoegd 
minister Homans en kreeg hij zijn aan-
stelling niet. 

Geen communautaire spelletjes?
Damien Thiéry  had al voor de aanvang 
van de gemeenteraad aan Ghequiere en 
Leemans de vraag gesteld hoe ze de op-
roepingsbrieven voor de komende ver-
kiezingen in mei zouden versturen. Ghe-
quiere antwoordde dat hij de (tweetalige 
Algemene Vergadering van de) Raad van 

State zou volgen. En dus de oproepings-
brieven versturen conform de vierjarige 
opname in het taalregister, in onze ogen 
en in die van minister-president Geert 
Bourgeois een inbreuk op de privacy van 
de burger.  Leemans antwoordde dat hij 
zich niet beter voelde dan de wetgevende 
macht. Roel, in onze ogen maakt de Raad 
van State de wetgeving niet. Die is een 
rechterlijke macht. Want dan hebben we 
geen parlement meer nodig.
Of we met het gesloten akkoord en met 
Thiéry en co in de oppositie  geen com-
munautaire spelletjes meer zullen krijgen 
en wel een benoemde burgemeester dur-
ven we op zijn zachtst gezegd betwijfelen. 
In afwachting van een mogelijke benoe-
ming en de daaropvolgende aanstelling 
van een vierde schepen wensen we Ghe-
quiere met een schepen minder dan op 
volle sterkte – maar dan was ook al een 
hele periode zo onder de fratsen van 
Thiéry – veel draagkracht met zijn voor-
lopige 25 bevoegdheden.

Dank
De Dosfelkring Herent kwam ons met 100 euro ruggensteun verlenen.
De  Daenskringen van de Zennevallei, met name die van Huizingen-Buizingen en die van 
Dworp-Beersel-Lot-Alsemberg zetten hun werking stop, maar niet zonder ons, de eerste 
met 100 euro en de tweede met 500 euro, een hart onder de riem te steken. 
Marnixring  Antwerpen Centrum abonneerde voor de zevende keer op rij zijn leden op 
ons tijdschrift en schonk ons daarvoor 600 euro. Onze welgemeende dank.
Marnixring Vlaemsch Hooft kwam ons vanuit Borsbeek met 150 euro steun verblijden.

46.493 zessen
Dit nummer van De Zes wordt door het Komitee der Randgemeenten via Distripost op 
46.493 bijkomende exemplaren verspreid in de meeste brievenbussen van Mechelen, 
Bonheiden, Boortmeerbeek en Zemst. 
Mocht u graag volgende nummers van ons partijpolitiek ongebonden en niet-gesubsidi-
eerd blad  ontvangen, dan kan u zich abonneren: 5€ voor een jaarabonnement en vanaf 
13 euro is steunabonnee. 
Graag betalen op rek.  BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgmeenten,  
Villalaan 27 1630 Linkebeek.

Jos Verstraeten
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Ieder zijn zes
Veerle Wouters en Hendrik 
Vuye gelauwerd
OP 9 november 2018 kregen, zo lezen 
we in De Brusselse Post, een uitgave 
van het Vlaams Komitee voor Brussel en 
sinds enige tijdonderdeel van Grondvest, 
ledenblad van de Vlaamse Volksbewe-
ging, dat de 25-ste editie van de Albert 
De Cuyperpenning, voor het eerst in 
25 jaar werd toegekend aan het politiek 
tweevrouw-manschap Veerle Wouters 
en Hendrik Vuye, ooit onderdeel van de 
N-VA-kamerfractie, maar daaruit om fla-
mingantische redenen sinds een paar jaar 
teruggetreden. 
Beiden zijn, zo is het toch reglementair 
in de prijsoorkonde vastgelegd, personen 
die zich op verdienstelijke en maatschap-
pelijk relevante wijze hebben ingezet voor 
de Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Hun 
recente tweede publicatie, ‘ Vlaanderen 
voltooid Met of zonder Brussel?’ heeft bij 
de prijstoekenning de doorslag gegeven.
Terwijl de N-VA alle Brusselaars voor de 
gemeenschapsbevoegdheden en de per-
sonenbelasting voor een N- of F-keuze 
stelt en de grondgebonden bevoegdheden 
naar het gewest wil doorsluizen, houden 
Vuye en Wouters het gematigder en wil-
len zij de band tussen Vlaanderen en het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verster-
ken. En dat alles in een vlotte, begrijpelij-
ke taal.
Wij weten niet of en in welk partijver-
band beide uitgetreden N-VA-ers nog 
aan de eerstkomende verkiezingen zullen 
deelnemen. Wij hopen evenwel dat bei-
de gewezen professoren in hun mogelijk 
heropgenomen professoraal engagement 
toch nog dienstbaar zullen blijven voor de 
Vlaamse beweging. 

Kraaischuttersprijs
In Grimbergen werd voor de vierde maal 
de Kraaischuttersprijs uitgereikt. Met 
deze prijs wil de Werkgroep Vlaamse Ac-
tie, in samenwerking met de Marnixrin-
gen Zennedal en Noordrand, zijn waar-
dering uitspreken voor de Grimbergse 

handelaars die resoluut kiezen voor een 
Nederlandstalig uithangbord en aldus bij-
dragen tot het behoud van het Vlaams ka-
rakter van de gemeente. Bij de selectie van 
de handelszaken wordt tevens nagegaan 
of de uitbater zich de moeite getroost om 
anderstaligen in het Nederlands te woord 
te staan en hun de gelegenheid geeft om 
het Nederlands te gebruiken, zelfs al vergt 
dit wat meer tijd en bijstand. De prijs 
werd onder zeer ruime belangstelling in 
aanwezigheid van Vlaams minister Ben 
Weyts uitgereikt aan ‘Den Diepen Boom-
gaard’. De laureaat, een bioboerderij en 
tevens sociale werkplaats met nogal wat 
anderstaligen, bewijst in de dagdagelijkse 
praktijk dat het uitsluitend gebruik van 
het Nederlands het geijkte middel is om  
anderstaligen te integreren.

De organisatie van zulke prijs zou per-
fect kunnen overgenomen worden door 
Vlaamsgezinde verenigingen in andere 
gemeenten, waar het Vlaams karakter van 
het straatbeeld onder druk staat, zoals 
onze zes faciliteitengemeenten.

Dringend bericht
Als u onderdaan is van een andere lidstaat 
van de Europese Unie, op 26 mei 18 jaar of 
ouder is, u in België verblijft en wil stem-
men op kandidaten van Belgische lijsten 
voor de Europese verkiezingen, dan moet 
u zich bij uw gemeentebestuur ten laatste 
op 28 februari daarvoor inschrijven.

Overtreding en ambras
UIT fietsen in Rode
Als je het door werkzaamheden openge-
haalde centrum van 
Rode per fiets wil be-
reiken, dan gebeurt 
het wel eens dat je 
verbaasd opkijkt naar de richtlijnen van 
de verantwoordelijke voor de signalisa-
tie. ‘STAP UIT DE FIETS DESCENDRE 
DU VELO’ stond er te lezen. In orde met 
de taalwet maar taalkundig niet om over 
naar huis te schrijven. Elders durft een 
andere aannemer wel eens het Neder-
lands onderaan plaatsen en dus mogen de 
Vlaamse schepen Anne Sobrie of raadslid 
Stoffels voor de zoveelste keer hun klach-
tendossier bovenhalen.

Kattie met meer levens
Met instemming lazen we in Buurten, het 
Vlaamse Gemeenschapsblad,  het inter-
view met Katty Mostaert, die de weg uit 
Rode koos en blijde (?) intocht hield in 
Mechelen.
Ze denkt graag weer aan de beginperiode 
van de Gordel toen die nog een lokaal ge-
geven was en op een respectvolle manier 
het Vlaams karakter van de regio in de verf 
zette. Met de (onvolmaakte nvdr) split-
sing van de kieskring Brussel-Halle-Vil-
voorde zijn inderdaad niet alle problemen 
van de baan. De rand kampt nog altijd 
met heel wat uitdagingen en de dorpjes 
van vroeger zijn vaak slaapplaatsen ge-
worden. Er is weinig binding met de rand.                                                                          
Ze heeft nu wel de ambitie om schrijfster 
te worden en vermeldt gaarne dat zij na 
haar jonge meisjesdagboek voor ons blad 
De Zes heeft geschreven.
Waarop wacht een ambitieuze schrijver 
of schrijfster in Rode om voor ons blad 
dezelfde weg op te gaan?
Dank je, Katty voor je vroeger engage-
ment in Rode, in de Chiro en voor De Zes.

Geen overtreding?
In het novembernummer van ‘Buurten‘, 
een uitgave van het gemeenschapscen-
trum de Boesdaalhoeve en vzw de Rand, 
krijgen we te lezen dat de Vlaamse mi-
nister van Binnenlands Bestuur, Lies-
beth Homans, burgemeester Pierre Rolin 
niet kan verwijten dat hij de taalwetge-
ving overtreedt inzake de verzending 
van  Franstalige oproepingsbrieven bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezingen 
omdat burgemeester Rolin zich in de ge-
meenteraad die daarover besliste bij de 
stemming had onthouden. De Vlaamse 
oppositielijst Respect had hier wel te-
gengestemd wegens de niet-naleving van 
de Omzendbrief Peeters, die stelde dat 
dergelijke oproepingsbrief eerst in het 
Nederlands moest verzonden met ver-
melding dat de betrokkene een Franstali-
ge oproepingsbrief kon aanvragen. Zoals 
trouwens gouverneur Lode De Witte op 
verzoek van minister Homans correct had 

gedaan. Alsof bij de beoordeling van de 
geschiktheid voor het burgemeesterschap 

door bevoegd Vlaams 
minister Homans al-
leen de weinig held-
haftige houding bij 

die stemming meetelt. Werd de taalwet en 
dan zeker de Omzendbrief Peeters al niet 

overtreden toen het gemeentebestuur 
in 2014 een door niemand ondertekend 
‘BELANGRIJK! Bericht aan de bevolking 
IMPORTANT! Avis à la population’ onder 
omslag verstuurde met de ‘mogelijkheid 
om uw taalvoorkeur voor de Franse taal 
te signaleren en bijgevolg uw gemeente-
lijke documenten in het Frans te ontvan-
gen voor een duurtijd van 4 jaar, telkens 
te verlengen bij het verstrijken van deze 
periode?’

Alweer ambras:
Nog maar pas heeft het Franstalig Cas-
satiehof geoordeeld dat een inwoner van 
onze zes faciliteitengemeenten slechts 
éénmaal in zijn leven een verzoek moet 
doen om een Franstalig document o.m. 
voor de onroerende voorheffing te ont-
vangen en dat hij zich in Vlaanderen 
nooit hoeft aan te passen, of daar zwaait 
Défi-gemeenteraadslid Sophie Rohony 
al met de discriminatiekaart bij de ont-
vangst van een Nederlandstalige om-
zendbrief over de gezinsbijslag. La lutte 
continue.
Stelt u zich voor dat een Nederlandstalig 
inwoner van Vloesberg- Flobecq, waar de 
Nederlandstaligen faciliteiten hebben, 
zich tot een Vlaamse rechtbank zou dur-
ven wenden en dat uiteindelijk een Ne-
derlandstalig Hof van Cassatie zou dur-
ven besluiten dat een Nederlandstalige 
slecht éénmaal een aanvraag zou moeten 
doen voor Nederlandstalige formulieren, 
dan zou heel Wallonië steigeren en het 
territorialiteitsbeginsel opeisen om de 
protesterende Vlamingen mores te leren.

Cultuur of Culture?
Cultuur in Fransdolle handen?
Ook in Drogenbos wacht aangewezen 
burgemeester Alexis 
Calmeyn op zijn be-
noeming als burge-
meester. Verwacht 
wordt dat Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) 
medio februari de knoop doorhakt.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober behield Drogenbos Plus LB 
de absolute meerderheid, weliswaar met 
een zetel verlies. Alhoewel Calmeyn er 
prat op gaat de communautaire rust 
te willen bewaren, verstuurde het ge-
meentebestuur – net zoals in Kraainem, 
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en We-
zembeek-Oppem – in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen Franstalige 
oproepingsbrieven. Met een verwijzing 
naar een bijzonder betwistbaar arrest van 
de Raad van State uit 2014 sloot Drogen-
bos aan bij dit Franstalig front om ten zo-
veelste male de taalwetgeving met voeten 
te treden. Er zijn nog zekerheden in het 
leven…
Het gevolg van de niet-benoeming is dat 
de bestuursploeg van Calmeyn het met 
een schepen minder moet stellen. Zo zit 
Marc Vettori in de wachtkamer als toe-
komstig schepen.

Goede afspraken?
Wat echter meteen in het oog springt is 

dat de schepen uit 
de oppositie, op-
nieuw mevrouw Na-
hyd Meskini (UF), 

er deze legislatuur ook de bevoegdheid 
Cultuur bij krijgt. Volgens burgemees-
ter Calmeyn was er bij de schepenen van 
Drogenbos Plus LB niet meteen interesse 
om cultuur erbij te nemen zodat deze bij 
uitstek Nederlandstalige en Vlaamse be-
voegdheid bij het Fransdolle Union Fran-
cophone terechtkomt. Calmeyn tracht te 
sussen door te wijzen op het feit dat alle 
bevoegdheden door het voltallige College 
van Burgemeester en Schepenen worden 
opgevolgd. Hij verzekert daarenboven dat 
er reeds goede afspraken zijn gemaakt 
met de directeur van het Felix De Boeck 
museum, FelixArt, wat een belangrijk 
aandeel is in het cultuurbeleid van Dro-
genbos.
Meskini lag in de vorige legislatuur al 
meerdere malen dwars en deinsde er niet 
voor terug om veto’s te stellen. Het valt 
dan ook op dat een essentiële bevoegd-
heid zoals Financiën zowel door de burge-
meester als door de UF-schepen wordt be-
heerd. Calmeyn kent zijn Pappenheimers.
Ondertussen blijft het wachten op de 
concrete plannen van het cultuurbeleid 
in Drogenbos.

Den diepen Boomgaard: Kraaischuttersprijs

DrogenbosSint-Genesius-Rode


