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Wilde Wilmès wijzer wezen...

De Franstalige Sophie Wilmès was voordat ze federaal minister werd schepen van het Vlaams Sint-Genesius-Rode en provincieraadslid van
Vlaams-Brabant voor de Union Francophonelijst. Zij is in Rode nu niet alleen gemeenteraadslid voor de francofiele lijst IC-GB, maar ook nog
voorzitter van de MR in de hele Vlaamse gordel – in haar ogen de périphérie bruxelloise. Tussendoor is zij federaal minister van Begroting. Ook
het toezicht op de Nationale Loterij behoort tot haar portefeuille en zij cumuleert dat alles ook nog met Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid,
inclusief de federale musea als dat van Tervuren over Midden-Afrika. Ooit lanceerde premier Michel de slogan: ‘Jobs, jobs, jobs.’ Was dat misschien een vooruitzicht voor de carrière van zijn partijgenote Wilmès?
betekende dat Caprasse dus wel benoemd
In haar hoedanigheid van minister van
tal Franstaligen tegen die Omzendbrief en
werd. En wat was o.m. een reden waarBegroting, zeg maar de boekhouder van
in een arrest van 2008 bevestigt dezelfde
de Belgische staat, zou zij de knip op de
Vlaamse kamer dat dit de enige juiste inom de Algemene Vergadering Caprasse
Belgische portemonnee moeten houden,
terpretatie van faciliteiten is.
wel benoemde? Wij citeren: ‘ Uit het bemaar alles laat voorzien dat er op het einde van dit jaar 2019 alleen 8,5 miljard euro
bijkomende federale schulden zullen gemaakt zijn. Bij het begin van de regering
Michel had die ons voorgespiegeld dat er
in 2019 een begrotingsevenwicht zou zijn.
Wie gelooft die mensen nog?
De maand februari was op de elfde nog
koud genoeg om Sophie Wilmès te doen
ontvlammen tegen Vlaams minister Homans als zou die, zo lezen we in De Standaard, na een morgeninterview voor de
Sedertdien hebben alle bevoegde Vlaamse
streden besluit blijkt evenwel niet dat
VRT, flagrant de rechten van de Fransministers van Binnenlandse Aangelegenverzoekster (Caprasse nvdr) de richtlijtaligen miskennen. Homans had daarbij
heden, o.m. Marino Keulen, Geert Bournen van de hogere overheid feitelijk heeft
immers aangekondigd dat ze de aangewegeois en Liesbeth Homans, onafgebroken
miskend. Het besluit maakt geen melding
zen burgemeesters van Rode, Drogenbos,
de Omzendbrief van Leo Peeters toegevan enige, concreet vastgestelde, feitelijke
Linkebeek en Wezembeek-Oppem niet
past. Zij zijn blijven stellen dat de oproetekortkoming in hoofde van verzoekster
tot burgemeester zou benoemen. Sophie
pingsbrieven voor de gemeenteraadsvermet betrekking tot de toepassing van de
noemt dat een ontkenning van de demokiezingen eerst in het Nederlands aan
bestuurstaalwet, waarop het zou steunen.’
cratie en een miskenning van de rechten
alle kiezers moesten verzonden worden
Dat wil zeggen dat de bevoegde Vlaamse
met bijvermelde mogelijkheid een Fransvan de Franstaligen. ‘Dat gaat’, zo orakelt
minister er niet in geslaagd is overtuigenSophie, in tegen een arrest van de Raad
talig exemplaar aan te vragen. Bij elke
de feitelijke tekortkomingen van Caprasse
van State en miskent ook een recent arverkiezing lagen evenwel verscheidene
bij de toepassing van de bestuurstaalwet
rest van het Hof van Cassatie , dat zegt dat
gemeentebesturen van de zes faciliteitente leveren. En het arrest vermeldt verder
een Franstalige in de faciliteitengemeente
gemeenten dwars en hebben ze heimedat uit het verslag van het gesprek van Caslechts één keer moet vragen om (levenslijk of openlijk die interpretatiebrief van
prasse met provinciegouverneur Lode De
lang, nvdr) in het Frans aangeschreven
Leo Peeters naast zich neergelegd. Met
Witte blijkt dat de intentie van Caprasse
te worden. Rechters van de Algemene
het gevolg dat o.m. Damien Thiéry van
om de bestuurstaalwet niet na te leven
(tweetalige) Vergadering van de Raad van
Linkebeek, François van Hoobrouck van
overeenkomstig de interpretatie van de
State en van de Franstalige afdeling van
Wezembeek-Oppem en Arnold d’Oreye
toezichthoudende (Vlaamse) overheid
het Hof van Cassatie nemen blijkbaar de
de Lantremange van Kraainem niet meer
(zeg maar volgens de Omzendbrief Peerol over van het parlement, wanneer zij
benoemd geraakten als burgemeester.
ters) niet zo vaststaand is als haar in het
mogen bepalen wat er in de faciliteitenNa de gemeenteraadsverkiezingen van
besluit van de minister wordt toegedicht.
wet van 1963 en dan nog alleen voor onze
2012 en bij de zesde staatshervorming
Kortom, Caprasse heeft de Kraainemse
zes Vlaamse (faciliteiten)gemeenten had
(2011-2014), goedgekeurd aan Vlaamse zijsabotage van de omzendbrief Peeters bemoeten staan. Die wet zegt, zo lezen we
de door CD&V, SP.a, Open VLD en Groen
ter verdoken gespeeld dan Damien Thiéry
in een artikel van kamerleden Vuye en
(Merci, messieurs.), werden eenzijdig gevan Linkebeek, die na openlijke weigering
Wouters in DOORBRAAK.BE het volgenschillendossiers uit onze zes Vlaamse gein een gelijktijdig arrest wel het deksel op
de: ‘In hun betrekkingen met een particumeenten met faciliteiten ter behandeling
de neus krijgt en niet benoemd wordt.
lier gebruiken dezelfde diensten de door
toevertrouwd aan de Algemene (tweetabetrokkene gebruikte taal voor zover die
Bij de jongste gemeenteraadsverkiezinlige) Vergadering van de rechters van de
taal het Nederlands of het Frans is. ‘ Op 16
gen gingen alle gemeenteraden van de zes
Raad van State. Wij zeggen wel ‘geschildecember 1997 ondertekende toenmalig
behalve Wemmel opnieuw in de clinch
len’ omdat die rechters zich wegens de
bevoegd minister Leo Peeters voor Binmet Vlaams minister Liesbeth Homans
grondwettelijke scheiding der machten
nenlands Bestuur zijn bekende Omzenden gouverneur Lode De Witte, die in opmet rechtspraak dienen bezig te houden.
brief met een strikte interpretatie van wat
dracht van minister Homans de opdracht
De wetgeving blijft tot nader order een
faciliteiten zijn: Franstaligen worden in
had gekregen alle oproepingsbrieven in
bevoegdheid van de parlementen. In een
een Vlaamse faciliteitengemeente in het
het Nederlands met aanvraagmogelijkgeruchtmakend arrest (227.775) van 20
Nederlands bediend maar kunnen daarbij
heid van Franstalig exemplaar te verstujuni 2014 verbrak de Algemene Vergaderen. Gevolg: vier geweigerde burgemeestelkens opnieuw desgewenst verzoeken
ring het besluit van de Vlaamse minister
om een Franstalig document aangeleverd
tersbenoemingen. En die gaan daartegen
van Binnenlands Bestuur om Véronique
te krijgen. In 2003 verwerpt de toenmalige
in beroep bij de nu tweetalige kamer van
Caprasse, aangewezen burgemeester van
bevoegde Nederlandstalige kamer van de
de Algemene Vergadering van de Raad van
Kraainem, niet te benoemen. Wat meteen
Raad van State de bezwaren van een aanState.

Dertig jaar De Zes

Dit vierde nummer van de 30ste jaargang
van ons niet partijgebonden en niet gesubsidieerd tijdschrift De Zes verspreiden
wij in deze week van de verkiezingen nog
eens bijkomend op 33.450 exemplaren in
Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Dilbeek.
Het zijn drie Vlaamse gemeenten, waar
de inwijking van vele nieuwkomers het
gemeentebestuur confronteert met de
dwingende noodzaak al die vaak anderstalige inwoners te integreren in de Vlaamse gemeenschap aldaar. Beersel is de enige gemeente van de hele Vlaamse gordel,
waar bij vorige gemeenteraadsverkiezingen de plaatselijke francofone lijst een
zetel bijwon. Daar heeft de burgemeester
Hugo Vandaele al verkondigd dat het huidig aantal inwoners volstaat. In Sint-Pieters-Leeuw wil burgemeester Luc Deconinck de nadruk leggen op de integratie
van de nieuwkomers in het Vlaamse SintPieters-Leeuw. In Dilbeek is burgemeester Willy Segers niet van plan muren rond
zijn gemeente te bouwen. Hij wil wel een
halt toeroepen aan nieuwe verkavelingsplannen. Bekommernissen die wij delen
in onze zes Vlaamse gemeenten met faciliteiten. Wij werden er zelfs al vóór de
invoering van de misbruikte faciliteiten
in 1963 mee geconfronteerd.
Bij de vorige verkiezingen voor het Vlaams
Parlement behaalde de Vlaams-Brabantse
francofone UF-lijst in Beersel 15,4%, in SintPieters-Leeuw 14,78%, in Dilbeek 7,92%. Er
is dus nog veel werk aan de winkel.
Wil u uw belangstelling voor de integratieproblemen, waarmee alle Vlaamse
gemeenten rond Brussel worden geconfronteerd, laten blijken, dan kan u ons
per mail aan redactie@dezes.org of met
de ingevulde bon op pagina 3 uw belangstelling laten blijken. Een abonnement
op ons driemaandelijks tijdschrift kan u
storten op rek. BE82 4366 2473 9168 van
het Komitee der Randgemeenten. Vanaf
5€ is u abonnee, vanaf 13€ steunabonnee.

Nieuwe procureur
Felicitaties aan de nieuwe procureur des
Konings Ine Van Wymersch die meteen
de dringende nood aan een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde in de verf
heeft gezet.

Dank en duim omhoog
Wij ontvingen 300€ steun van Vlaamse
Vriendenkring Wommelgem. Als onze
manueel ingevulde steekkaart volledig is,
dan kregen we al voor de 22ste keer in het
30-jarig bestaan van ons blad een belangrijke steunbijdrage vanuit Wommelgem.
Marnixring Aalst Denderend Land liet
zijn sympathie voor onze werking blijken
door een steunbijdrage van 250€.

Voltallig en dicht
Schepencollege voltallig
Na de aanstelling van Walter Van Steenkiste (onafhankelijke
op lijst LB Wemmel)
als burgemeester eind
januari 2019, kon het
schepencollege vervolledigd en de bevoegdheden verdeeld worden. Dank zij de
burgemeestersbenoeming en het verzaken
aan het schepenambt door Veerle Haemers, die koos voor het voorzitterschap
van de gemeenteraad, treedt ook uittredend schepen Vincent Jonckheere (onafhankelijke op lijst LB Wemmel) toe tot het
college. Naast de burgemeester, die politie,
integrale veiligheid, ruimtelijke ordening,
algemeen beleid, burgerparticipatie en
personeel als bevoegdheden krijgt, vaardigt de lijst LB Wemmel nog drie schepenen af in het college. Monique Van der
Straeten (Open VLD-strekking binnen LB
Wemmel) staat in voor flankerend onderwijs, academie, welzijn (inclusief integratie), ICT en digitalisering, communicatie
en lokale economie. Raf de Visscher (onafhankelijke op lijst LB Wemmel) mag
zich ontfermen over onderwijs, jeugd en
grondgebiedszaken. Vincent Jonckheere
wordt verantwoordelijk voor financiën,
mobiliteit en milieu en duurzaam beleid.
Oud-burgemeester Chris Andries vormt
met zijn Wemmel Plus-fractie samen met
LB Wemmel de meerderheid en krijgt als
schepen de bevoegdheden cultuur, bibliotheek, evenementen, toerisme en Europese zaken/internationale aangelegenheden.
Door het systeem van rechtstreeks te
verkiezen schepenen in de faciliteitengemeenten levert de Franstalige IC-lijst met
Roger Mertens ook een ‘oppositie’ schepen. Hij kan alvast niet klagen over zijn
bevoegdheden want met bevolking, burgerlijke stand, sport, begraafplaatsen en
juridische aangelegenheden krijgt hij alvast enkele verantwoordelijkheden, die in
menige andere gemeenten tot het prerogatief van de burgemeester behoren. Als
daar maar geen vodden van komen. Op
het moment van dit schrijven liet Wemmel alvast aan Ring TV weten dat het zich
bij de komende verkiezingen zal houden
aan de Vlaamse taalwetgeving bij het verzenden van de oproepingsbrieven.

Nefaste bult
ketingman ontwerpt hij mee het logo van
de Cultuurraad en bedenkt hij de eremedaille voor personen
die zich bijzonder
verdienstelijk
gemaakt hebben in hun
eigen vereniging, in de NCRW of voor
de Vlaamse gemeenschap van Wemmel.
Dat hij zelf drager was van de eremedaille spreekt voor zich en het siert Wil-

Wemmel

Groot verlies voor Wemmels
gemeenschapsleven
Met het heengaan van Willy Spittaels verliest het Wemmels gemeenschapsleven
een monument. Willy was een van die onbaatzuchtige sterkhouders van een generatie aan wie Vlaams- en cultuurminnend
Wemmel enorm veel te danken heeft en
aan wie de jonge generaties van vandaag
nog een inspirerend voorbeeld kunnen
nemen. In tijden waar Vlaams gemeenschapsgeld en Vlaamse Randtoelagen nog
uit den boze waren en de gemeentelijke
overheden ronduit vijandig stonden tegenover Vlaamse culturele initiatieven,
ijverden pioniers zoals Willy voor een Nederlandstalig cultureel centrum en voor
de samenwerking van de Nederlandstalige verenigingen. Willy stond mede
aan de wieg, nu 47 jaar geleden, van de
NCRW (Nederlandstalige Culturele Raad
Wemmel), die aanvankelijk zowat dertig
actieve verenigingen samenbracht en al
snel uitgroeide tot meer dan vijftig aangesloten verenigingen. Samen met zijn
echtgenote Nicole zal Willy gedurende
decennia het secretariaat van de NCRW
waarnemen en met grote deskundigheid,
gevatheid en kwistige kwinkslagen de Erkennings- en Programmeringscommissie
voorzitten en de vergaderingen van de
Cultuurraad animeren. Als geboren mar-

Nefaste niet-benoeming?
Op Ring TV gaf Roel Leemans, de enige
Nederlandstalige gekozene in de hele gemeenteraad en bij de
coalitievorming tot
voorzitter benoemd, als inwoner van Linkebeek te kennen dat hij de niet-benoeming van Ghequiere als burgemeester betreurt. Zonder zich evenwel uit te spreken
over de grond van de zaak. Daarmee loopt
de gemeente een bijkomende schepen
mis en is het voor het uitgedunde schepencollege moeilijk om dat omvangrijk
takenpakket met drieën in plaats van met
vieren uit te voeren. Nu heeft Ghequiere
zowat 25 bevoegdheden met zich mee te
slepen, waarvan hij bij eventuele wel benoeming tot burgemeester een deel aan
gemeenteraadslid Marco Schetgen zal
overdragen. Die zit nu in de wachtzaal
zijn mogelijke beurt als eerst opvolgende
schepen af te wachten.

Linkebeek

Eigen schuld, dikke bult?
Willy Spitaels

ly dat hij van al zijn eretekens enkel dat
van bloedgever en de eremedaille van de
NCRW op zijn overlijdensbericht wenste
te laten vermelden. Rond 1980 vertegenwoordigde Willy met veel enthousiasme
en onverdroten inzet Wemmel in het actiecomité ‘Wij houden van de mensen die
het Vlaams karakter van onze gemeente
eerbiedigen’, een sensibiliseringsactie die
op een zachte manier wilde benadrukken
dat de zes faciliteitengemeenten voluit
deel uitmaken van Vlaanderen met het
Nederlands als voertaal. In de schoot van
dit comité werd gedurende enkele jaren
een Spel Zonder Grenzen tussen de zes
faciliteitengemeenten georganiseerd en
begon men in 1981 met de Gordel.
Dat Willy spits kon omgaan met zowel
de gesproken als geschreven taal demonstreerde hij met talloze artikels in de gemeenschapskrant ‘De Zandloper’ en geestige gelegenheidsgedichten. Een mooi
pareltje dat we u niet willen onthouden
sierde het boekje van zijn afscheidsviering.
Ballet op de zee
Boven het toneel van de zee
Danst het ballet van de meeuwen
En de golven dansend deinend mee.
Zo gaat dat van de vroegste
tot de laatste der eeuwen.
En worden de meeuwen moe?
Dan schuiven zij het gordijn van de wolken toe.
Willy Spittaels

Afrit Ring nr 8 dicht?
Dat de Ring rond Brussel vast slibt ter
hoogte van Wemmel gedurende het
grootste gedeelte van de dag kan dagelijks
vastgesteld worden van op de brug op de
Limburg-Stirumlaan. Wie minder geluk
heeft en aangewezen is op het gebruik van
de Ring heeft genoeg tijd en uitkijk op de
brug om inmiddels elke steen van buiten
te kennen. De mobiliteitsproblemen op
deze plek leverden trouwens doorslaggevende argumenten, waarop het ‘Stadion
op Parking C’- project schipbreuk leed.
Het afschieten van het stadionproject lost
natuurlijk de fileproblemen niet op. De
Werkvennootschap, een organisatie van
de Vlaamse overheid die haar schouders
zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten, zoekt intussen koortsachtig
naar een oplossing voor het fileleed en
dacht hierbij aanvankelijk aan een uitbreiding van de Ring. Zoals geweten is het
Brussels Gewest een uitbreiding van de
Ring niet genegen. Om uit de impasse te

Aangewezen burgemeester Ghequiere
ging tegen deze beslissing in beroep bij de
tweetalige Algemene
Vergadering van de
Raad van State en de
gemeenteraad heeft
nu beslist de juridische kosten die hieraan
verbonden zijn en geraamd worden op
5.000 euro te zijnen laste te nemen.

Wij veronderstellen dat Roel het Vlaamse spreekwoord ‘Eigen schuld, dikke bult’
wel kent. De fratsen van vorige aangewezen burgemeester Damien Thiéry
indachtig, zou het tot Ghequieres brein
moeten doorgedrongen zijn dat je in een
Vlaamse gemeente best op je tellen past
en dat het bijvoorbeeld op de gemeenteraad, zoals het bestuurders in Vlaanderen
past, wettelijk voorgeschreven is, alles in
het Nederlands laat verlopen. En dus als
toenmalig voorzitter van de gemeenteraad meteen ingrijpt als onverlaten een
andere taal beginnen spreken. Dat je niet
mee beslist een oproepingsbrief volgens
een onwettig taalregister te laten versturen tegen minister Liesbeth Homans en
gouverneur Lode De Witte in. Doe je dat
toch, dan blijf je achteraf met de gebroken
potten zitten en moet je niet komen klagen dat de minister je zegt: ‘Ho, man, ho,
die vlieger gaat niet op, Homans benoemt
je niet.’
geraken veranderde de Werkgenootschap
het geweer van schouder en gewaagt
niet meer van een verbreding maar wel
van een herinrichting van de Ring. Momenteel liggen verschillende alternatieve
projecten ter tafel. Het kan gaan om een
verschillend aantal rijstroken, mogelijke wijzigingen aan het lengteprofiel (hoe
hoog of laag de Ring ten opzichte van
zijn omgeving komt te liggen), mogelijke
overkappingen en het aantal op- en afritten of de locatie ervan. De Werkvennootschap gaf reeds tekst en uitleg in Wemmel
tijdens een openbare zitting. Het voorstel
om afrit 8 van de Ring af te schaffen vindt
alvast dankbaar gehoor bij het Wemmels
gemeentebestuur. De afrit sluit aan op de
Limburg-Stirumlaan, een verkeersader
die Wemmel met Brussel verbindt en veel
doorgaand verkeer aantrekt, terwijl de
laan zelf druk bewoond is. Zowel schepen
van Mobiliteit Jonckheere als burgemeester Van Steenkiste zouden wat graag het
cachet van de oorspronkelijk met Japanse
kerselaars omzoomde Limburg-Stirum
opnieuw te voorschijn toveren en een afsluiten van de afrit 8 zou daar geweldig
toe bijdragen. Hiermee staat Wemmel
lijnrecht tegenover de Brusselse gemeente
Jette, die in voorkomend geval heel wat extra verkeer op haar grondgebied verwacht
en beducht is voor de verslechtering van
de luchtkwaliteit. Met drie afritten op een
afstand van nauwelijks één kilometer kan
men volgens schepen Jonckheere gerust
spreken van een overaanbod. Voor hem
is het logisch om de afrit 8 te schrappen
omdat deze enkel Wemmel bedient terwijl

(Ont)vreemd?
Inmiddels lazen we deels in het Nieuwsblad en deels in Sjoenke, een uitgave van
Gemeenschapscentrum De Moelie en
vzw de Rand, dat oud-partijgenoten van
Ghequiere hun vroegere partijgenoot in
Linkebeek een linke streek zouden hebben gelapt. Zij zetelden met hem in de
voormalige éénheidspartij van Damien
Thiéry. Bij de jongste verkiezingen viel
die lijst uiteen en splitste ze in één partij
rond Thiéry en één rond Ghequiere. Na
de verkiezingen bezorgden zijn vroegere
partijvrienden maar nu zijn politieke tegenstrevers een gemeentelijke brief over
de verzending van de oproepingsbrieven
volgens taalregister aan minister Homans. Onder die brief stond de handtekening van schepen Ghequiere naast die van
vorige burgemeester Valérie Geeurickx en
de gemeentesecretaris. Die brief zou evenwel nooit verzonden zijn maar wel uit het
gemeentehuis ontvreemd. Later zou een
andere brief met alleen de handtekening
van Geeurickx en de gemeentesecretaris
officieel zijn verspreid. En dus treft, zo
beweren Ghequiere en medestanders, de
aangewezen burgemeester geen schuld
en heeft hij recht op zijn benoeming.

Niet nefast
Als de collectieve gemeenteraad na zijn
drukke bijeenkomst een overstapje doet
naar het Vlaams Gemeenschapscentrum
De Moelie om daar onder aanvoering van
een opgetogen en in goede stemming verkerende Ghequiere tussen pot en pint en
in diverse talen genoeglijk na te kaarten,
dan kunnen wij dat wel appreciëren.
afrit 9 toegang verschaft tot het UZ Jette
en de doorgang naar Brussel en afrit 7 uitloopt op Parking C. Vermits 55 % van het
verkeer op de Limburg- Stirumlaan voortkomt van verkeer afkomstig van de A12,
ligt volgens Jonckheere de oplossing van
de verkeerschaos in een herinrichting van
het A12 knooppunt en de E40 aansluiting
in Groot-Bijgaarden.
Momenteel is nog niets definitief en zit
het hele project nog in de consultatiefase.
Het is wel nu al duidelijk dat de Werkvennootschap een serieuze puzzelkluif wacht
om alle belanghebbenden tevreden te
stellen en een werkbare oplossing uit de
hoed te toveren.

Vlaanderen Feest
Zondag 7 juli organiseert het NCRW (Nederlandse Culturele Raad Wemmel) naar
jaarlijkse gewoonte het Vlaams feest ter
gelegenheid van 11 juli. De succesformule
van voorgaande jaren blijft behouden. Traditiegetrouw wordt van wal gestoken om
14 uur met een gezonde wandeling in de
omgeving van Wemmel. Dit jaar wordt het
een “Stenenboswandeling” van ongeveer
8km over begaanbare paden van één van
de grootste bossen van het gewest. Zoals
gewoonlijk krijgen we rond 17u het muzikale gedeelte, dit jaar opgeluisterd door
de bijzonder leuke “Optgoevallendooit”
band, gevolgd door de braai verzorgd door
Cultuur BarBar (18u). Tussen wandeling
en optreden wordt koffie en taart (15u30)
geserveerd. Het feest vindt plaats in het
CCVG De Zandloper en ook de wandeling
vertrekt van hier uit.

MR of niet?

Alexis Calmeyn kreeg na twaalf jaar burgemeesterschap deze keer samen met de
drie collega’s uit Linkebeek (Ghesquière), Rode (Rolin) en
Wezembeek-Oppem
(Petit) als aangewezen burgemeester het deksel op zijn neus.
Zij hadden Franstalige oproepingsbrieven verzonden bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen naar kiezers die
zich in de loop van de voorbije jaren als

krijgen. Leve de verhoopte integratie.
En dus koos Calemyn, zo konden we op
Ring TV vernemen,
een aantal maanden
geleden voor MR.
Een paar dagen na de
weigering van Homans om hem te benoemen zette Calmeyn, tot op dat ogenblik
partijpolitiek ongebonden op een louter
lokale en een tweetalige lijst, een onverwachte en forse stap richting partijpo-

Drogenbos

Gemeentehuis van Drogenbos
Franstaligen in onze Vlaamse gemeenten hadden laten inschrijven in een soort
taalregister. Minister Liesbeth Homans
van Binnenlands Bestuur en de Vlaamse
regering gaan er nog steeds van uit dat dit
register onwettig is, een aanslag betekent
op de privacy van de burgers (men vraagt
immers daarmee naar een taalvoorkeur)
en niet strookt met de Omzendbrief Leo
Peeters (1997), die nu al jarenlang als een
aanvaarde verduidelijking van de taalwet
van 1963 geldt: eerst een brief in het Nederlands met de mogelijkheid een Franstalig document aan te vragen. Bijgevolg
zijn die heren in de voorbereiding van de
voorbije verkiezingen hun boekje te buiten gegaan. De ene al wat duidelijker of
meer omfloerst door zich als een Pontius
Pilatus bijvoorbeeld te onthouden bij bepaalde stemmingen in de gemeenteraad
of het schepencollege.
Deze francofiele heren gaan er maar al te
graag van uit dat een (toevallig geformuleerde) uitspraak van Algemene tweetalige Vergadering van de Raad van State hun
gelijk geeft met de stelling dat een vierjaarlijks hernieuwbaar verzoek om steeds
alle documenten in het Frans toegestuurd
te krijgen, volstaat. Intussen is er nog een
uitspraak bijgekomen van de Franstalige
kamer van het Hof van Cassatie in een
aangespannen rechtszaak dat één verzoek
in je leven volstaat om levenslang van
wieg tot graf alles meteen in het Frans te

litiek. Hij koos voor de Franstalige MR.
Die partij heeft nogal wat invloed op de
kartellijst van UF (Union francophone).
Bij de gewestverkiezingen in Vlaams-Brabant manifesteert die de wil van een groot
aantal Frans- en anderstaligen om zich in
onze Vlaamse gemeenten niet aan te passen aan het Nederlandstalig karakter van
Vlaams-Brabant. En dus was het niet uitgesloten dat Calmeyn als mogelijke lijstaanvoerder op die manier in het Vlaams
parlement een zetel voor de Franstaligen
in de wacht zou kunnen slepen. Van Halle
tot Landen.
Hoe die hoop de kop is ingedrukt - want
Calmeyn staat niet op die UF-lijst, kunnen we u niet verklappen omdat we het
niet weten. Was het de plaatselijke UFlijst, de oppositielijst in zijn gemeente,
die Calmeyn de voet heeft dwars gezet,
waren het de andere UF-gekozenen bijvoorbeeld van de provincieraad of uit naburige gemeenten, die Calmeyn die eerste
en verkiesbare plaats niet gunden, of was
het misschien een ingeving van de Heilige Geest die Calmeyn weer op het rechte
onafhankelijke pad terugbracht?
Op een voorbije gemeenteraad kreeg een
van de aanwezigen te horen dat er nog
een persconferentie zou volgen, waarop
één en ander zou uit de doeken gedaan
worden. Wij van onze kant zingen Piet
Hein achterna: ‘Calmeyn, Calmeyn, in
Drogenbos is ’t fijn.’

Alsmaar duurder
Duur, duurder, duurst
Zoals we in een vorig nummer van De
Zes al schreven is de
vierde plaats voor
de gemiddeld duurste
villawoningen
in ons land voorbehouden voor onze
gemeente met 537.145€ en voor appartementen staan we eveneens op de vierde plaats met 297.217€. Knokke-Heist,
Sint-Martens-Latem en Kraainem steken
ons de loef af. De gemiddelde verkoopprijs van een woning alhier in 2018, zo
lezen we nu in ‘Uitgekamd’, een uitgave
van het gemeenschapscentrum de Kam,
is 417.760€, of een stijging van 3,3%. Die
stijging belet niet dat onze bevolking tussen 2018 en 2019 met 240 eenheden toeneemt en van 14.021 inwoners stijgt naar
14.261. Met 105 overlijdens (0,75%), 1.343
nieuwkomers (9,58%) en 998 vertrekkers
(7,12%), samen goed voor 2.446 eenheden

of 17,45% van het aantal inwoners op 1 januari 2018. Van dat globaal inwonersaantal, namelijk 14.261 op
1 januari 2019 zijn er
3.424 niet-Belgen of
24,01%.

Wezembeek-Oppem

Liever te laten
Een zesjaarlijks vernieuwbaar huishoudelijk reglement moet de werking van
het betrokken gemeentebestuur binnen
goede banen laten verlopen. Afspraak is
immers afspraak. Als je afspreekt dat je
jaarlijks tien keer vergadert, dan mag je
verwachten dat dat ook effectief op zijn
minst tien vergaderingen betekent. In
Wezembeek-Oppem betekent tien, zo
lezen we in ‘Uitgekamd’, nu al jaren na
elkaar negen. Zonder overleg met de Nederlandstalige oppositie is nu het huishoudelijk reglement van deze legislatuur
opgesteld. Te nemen en dus niet te laten.

Oproepingsbrief N of F?
Lijstaanvoerder en aangewezen burgmeester Bertrand Waucquez van de tweetalige lijst werd door minister Homans
wel benoemd op 22
februari omdat hij bij
de vorige legislatuur
nog in de oppositie
zat en niet betrokken was bij de verzending van de oproepingsbrieven volgens
taalregister.

Gemeenteraad 26 maart
De webstek van Kraainem-Unie zegt dat
de houding van de
Franstalige oppositie
er één is van smalend
wantrouwen en politieke spelletjes waar voor gemeenteraadsleden en diensten veel tijd in gaat zitten.
Alle bestuurlijke problemen worden rustig afgehandeld, maar wanneer DéFi-MR
met een motie van Arnold d’Oreye de
Lantremange over het (Franstalig) Hof
van Cassatie inzake een éénmalig-levenslang Franstalig verzoek op de proppen
komt en voormalig burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer van de meerderheid daarop uitgebreid juridisch heeft
geantwoord, krijgt de oppositie weer een
woedeuitbarsting. Of zullen we het een
Franse colère noemen? Tot persoonlijke beledigingen toe. De motie werd met
12 tegen 10 verworpen. Nadien geeft de
oppositie in haar manier van vergaderen
weinig blijk van enig respect. Het Taal
Aktiekomitee hoeft hier vanaf nu de rust
niet meer te komen verstoren.

Kraainem

Gemeenteraad
Met o.m. info uit de webstek meerderheidsfractie van Kraainem-Unie
Op de gemeenteraad van 26 februari probeert de oppositie van DéFi-MR in een
motie van Arnold de Lantremange protest
te laten aantekenen tegen de niet-benoeming van vier aangewezen burgemeesters. De meerderheid weigert die motie
te ondersteunen omdat de Raad van State
nog geen uitspraak heeft gedaan over het
beroep tegen hun niet-benoeming. Die
uitspraak moet binnen 90 dagen van dat
beroep. Op het ogenblik van de verwerping krijgt de oppositie een woedeuitbarsting tegen voorzitter Luc Timmermans.

Taalregistratieaanvragen
4.254 van de 13.731 (dus 32,27%) inwoners
van piepjong tot oud hebben zich na een
oproep van het vorig gemeentebestuur in
een onwettig taalregister laten registreren om vier jaar lang en daarna telkens
hernieuwbaar hun gemeentelijke documenten zoals de oproepingsbrief voor de
verkiezingen meteen in het Frans te krijgen.

Duidelijke richtlijn gevraagd
Verplaats u, beste lezer, bij het lezen van
dit artikel omstreeks 20 mei in de schoenen van de gemeenteraadsleden van
Kraainem naar maart, april. Wat staat het
gemeentebestuur te doen bij de verzending van de oproepingsbrieven voor de
Europese, federale en gewestelijke verkiezingen van 26 mei? In het Nederlands
voor iedereen zoals de Omzendbrief Peeters wettelijk voorschrijft met een mogelijkheid voor Franstaligen om een oproepingsbrief in het Frans te vragen? Of
meteen voor vier jaar lang in het Frans
volgens het naar onze mening onwettelijk
ingevoerd taalregister na een toevallig geformuleerde uitspraak, een obiter dictum
uit het Arrest van de rechters van de Raad
van State? Erger zelfs: nu tot het eind van
uw levensdagen als je volgens een Franstalige Kamer van het Hof van Cassatie
ééns een Franse zucht hebt gelaten.
Wegens de grondwettelijke scheiding tussen de wetgevende, de rechterlijke en de
uitvoerende macht mogen rechters toch
geen wetten uitvaardigen. Is er trouwens
qua verkiezingen een andere overheid
dan de Vlaamse?

Geen consensus
Op het schepencollege dat een tijd later
volgt, is er geen consensus over het probleem van de taal bij de verzending van de
oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen. En dus moet de gemeenteraad
de knoop doorhakken.

Gemeenteraad 8 april
De extra gemeenteraad staat voor de keuze: het toevallig uitgesproken en in onze
ogen niet-wettelijk voorstel van de Algemene Vergadering van de Raad van State
volgen en dus volgens taalregister verzenden of de richtlijnen van de Vlaamse overheid volgen: in het Nederlands met mogelijkheid om een Franstalig exemplaar te
vragen.
Die beslist verrassend genoeg met een
paar overlopers van de meerderheid en
tegen de wil in van de burgemeester om
dat meteen ook in het Frans te doen voor
wie zich als Franstalig heeft laten registreren. Is de gewapende vrede na een paar
maanden al voorbij? In een openhartig
interview achteraf voor Ring TV verklaarde burgemeester Bertrand Waucquez dat
hij de mogelijke gevolgen van deze beslissing voor zijn persoon niet zo belangrijk
achtte, dat hij liever de instructies van de
Vlaamse overheid wou volgen en liever
geen olie op het vuur wou gooien en dat
de meeste burgers voor heel andere zaken
belangstelling hadden.
En voorzitter Luc Timmermans vermoedde in hetzelfde interview dat minister
Homans deze gemeenteraadsbeslissing
heel waarschijnlijk zou schorsen. En dat
niemand van de gekozenen wist hoe het
dan verder zou verlopen.
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Ieder zijn zes

Rolin gerold

Weinig camera’s
Vijf van onze zes gemeenten hebben geen
ANPR-camera’s, die de politie moeten
toelaten nummerplaten te controleren en
op die manier criminaliteit tegen te gaan.
Heeft die dwarsliggerij wat te maken met
Franstalige weerzin tegen controle van
hogerhand? Of een laissez-aller, laatmaar- gaan houding?

Reparatiewet
Als je van een wet mag zeggen dat ze een
kroonjuweel was van de Vlaamse ontvoogding, dan is het wel de Taalwetgeving
in Gerechtszaken uit 1935. Vlaanderen had
die meer dan 100 jaar na de bloedige separatistische revolutie van 1830 moeizaam
uit de brand gesleept. Een schending van
die taalwetgeving was voldoende om die
procedurestukken altijd automatisch en
ambtshalve ongeldig te verklaren. Blijkbaar stond die wetgeving na al die jaren
niet meer in het geheugen gegrift van de
huidige Vlaamse politici. Integendeel. Ze
bleek in de ogen van hervormers van de
wetgeving een hinderpaal voor de modernisering om o.m. de werklast voor de
rechters wat te verlichten. En dus moest
dat monument van een taalwet op 9 juni
vorig jaar de schop op. Barbara Pas, Hendrik Vuye en Veerle Wouters trokken tevergeefs aan de alarmbel. Hugo Lamon,
woordvoerder van de Orde van de Vlaamse Balies, had al op de flater van de kamerleden van CD&V, Open VLD en N-VA gewezen. Vanaf die bewuste dag zijn het de
betrokken partijen die voor de rechtbank
verschijnen, die zelf het initiatief mogen/
moeten nemen en die bovendien moeten
aantonen dat zij schade hebben geleden
door het niet naleven van de taalwet. Die
versoepeling speelt vooral in de kaart van
Franstaligen in Halle-Vilvoorde.
Op 12 juli vorig jaar had Hendrik Vuye
een voorstel van herstelwet ingediend en
de hoogdringendheid van de bespreking
ervan bepleit. Boter aan de galg, want dat
was toch maar een politiek spelletje. Dan
werd het stil op alle fronten. Ook minister Geens nam geen toegezegd initiatief.
Na het vertrek van N-VA uit de federale
regering kwam de Heilige Geest hun verstand verlichten en op 20 maart diende
de partij zelf een eigen wetsvoorstel in.

Maar ook hier kwam er op donderdag 28
april met de verkiezingen van 26 mei in
het vooruitzicht geen hoogdringendheid.
Die werd wel gesteund door CD&V, N-VA,
Vlaams Belang en het duo Vuye-Wouters.
Zij kregen 50 stemmen voor de hoogdringendheid maar de rest van de Vlaamse
kamerleden, Open VLD en SP.a, werd
met alle Franstaligen een 90-koppig afwijzingsfront. Van uitstel komt vanzelf-

sprekend afstel. En dan kunnen bij een
volgende regering de communautaire affaires misschien weer in de ‘frigidaire.’

Raad van Europa
Op aanstoken van sommige Franstalige
partijen en particulieren, vaak uit onze
faciliteitengemeenten, die zich als een
niet-gerespecteerde minderheid, bij een
onderafdeling van de Raad van Europa,
namelijk het Congres van Lokale Overheden gaan beklagen, werd en wordt de
Vlaamse Gemeenschap daar vaak op het
matje geroepen, o.m. op basis van het zogeheten Minderhedenverdrag. Vier aangewezen burgemeesters van vier van onze
faciliteitengemeenten hebben de taalwet
niet nageleefd en krijgen dus geen benoeming van de Vlaamse overheid. We kunnen er donder op zeggen dat de franskiljons alhier, na uitputting van de nationale
rechtsmiddelen zoals het nu al ingediend
beroep bij de Raad van State, bij dat Congres zullen gaan uithuilen. Dat hebben zij
in het verleden al bij herhaling gedaan.
Dat Congres stuurt dan een delegatie onder leiding van ene Lili Nabholz-Haidegger of één of andere Columberg om zich
hier te komen vergewissen van de onwettelijkheden en de vernederingen die
Franstaligen bij ons moeten ondergaan.
Die delegatie maakt dan een rapport met
haar conclusies en aanbevelingen die
doorgaans Vlaanderen aan de schandpaal
spijkeren en Vlaanderen voorschrijven
dat het het Minderhedenverdrag moet
goedkeuren, waarbij Franstaligen rechten
in heel Vlaanderen kunnen gaan opeisen.
Diezelfde Raad van Europa, opgericht in
1949, krijgt nu een financiële opdoffer
omdat Turkije en Rusland het vertikken
hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te betalen. Besparen is dus noodzakelijk. Van
260 miljoen euro naar 245 miljoen. Ook
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Installatie gemeenteraad

Wilmès weet beter

Op de eerste gemeenteraad van dit jaar
legden alle gemeenteraadsleden de eed
af. De Franstalige ICGB -lijst droeg Pierre Rolin opnieuw voor als aangewezen
burgemeester. De Nederlandstalige lijst
Engagement 1640, nu met één gekozene
minder, stemde tegen. Het schepencollege blijft wat het was. Federaal minister
Sophie Wilmès geeft haar schepenmandaat, waarvoor ze net zoals alle andere
schepenen in de zes rechtstreeks verkozen is, voorlopig door. Anne Sobrie is opnieuw als enige schepen verkozen op de
Vlaamse lijst.
Op 11 februari heeft minister Homans
via een radio-interview voor de VRT de
benoeming als burgemeester van Pierre
Rolin, evenals die van drie andere collega’s in Linkebeek, Drogenbos en Wezembeek-Oppem, geweigerd wegens niet-naleving van de taalwet.

Bij de eerstkomende verkiezingen voor
de federale kamer is
Sophie Wilmès, gemeenteraadslid
in
Sint-Genesius-Rode
en MR-minister van de regering Michel I
en II, opnieuw kandidaat op de Brusselse
MR-lijst. Daar kan ze natuurlijk pakken
meer Franstalige stemmen krijgen en bovendien ook nog Franstalige stemmen uit
onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten
binnenrijven om straks opnieuw gekozen
te zijn en eventueel minister te kunnen
worden mocht de MR opnieuw aan de
volgende regering deelnemen.
Met dank aan de Vlaamse kamerleden
en senatoren die in 2014 dat cadeau om
uit twee ruiven te eten als prijs voor de
onvolledige splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde betaalden.

de onderafdeling Congres van Lokale
Overheden moet het met een klein miljoen euro minder stellen en krijgt maar
2,2 miljoen euro voor operaties. Hopelijk
besparen ze die dan op de overbodige uitstap van een delegatie naar Vlaanderen
en in het bijzonder naar onze Vlaamse
gordel. Daar spelen Franstaligen in enkele faciliteitengemeenten politiek de baas,
dwarsbomen ze vaak de Vlaamse overheid
en janken ze over hun rechten als waren
ze een verdrukte minderheid.
Met dank voor de inspiratie van hoofdredacteur Pieter Bauwens op de digitale
DOORBRAAK.BE

UF in 2014

Sint-Genesius-Rode

Beersel
Burgemeester Hugo Vandaele van Beersel, dat grenst aan Linkebeek en Sint-Genesius-Rode, vindt dat de Iets meer dan
25.000 inwoners van zijn gemeente volstaan als zijn gemeente landelijk wil blijven. Geen hoogbouw meer en maximaal
twee lagen behalve in bepaalde zones,
volgens een verordening die nog uitgevaardigd werd in 1975, de tijd van de vijf
Randfederaties zaliger in Halle-Vilvoorde
(1970-1976).
Te lezen o.m. in De Zevende Kracht, een
tweemaandelijks ledenblad van streekvereniging Zenne en Zoniën, dat al 47 jaar
‘meningen, adviezen en beschouwingen
sprokkelt over milieu, natuur, ruimtelijke
ordening, stedenbouw, erfgoed en Vlaams
karakter van de Zennevallei.’ (Beersel,
Drogenbos, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw). Info?
Vragen aan willy.defranc@telenet.be

Sint-Pieters-Leeuw
Deze gemeente grenst aan Drogenbos.
Er zijn daar 34.214 inwoners. Daar vindt
de bestuursmeerderheid dat het aantal
inwoners voorlopig niet hoeft beperkt te
worden. De gemeente voelt wel de druk
van de hoofdstad en zet daarom vooral in
op de integratie van de nieuwe mensen

Dilbeek
Met zijn 42.000 inwoners is het de
derde meest bevolkte gemeente van
Vlaams-Brabant na Leuven en Vilvoorde.
Het wil wel een halt toeroepen aan verkavelingsprojecten.

Halle
Deze Maria-stad telt bijna 40.000 inwoners. De beperking tot dat aantal is nu
niet aan de orde, maar de stad snijdt geen
open ruimten of woonreservegebieden
meer aan en zoekt nog wel plaatsen in de
stad waar nog wel gebouwd kan worden.

UF-score bij de verkiezingen de zes voor
het Vlaams Parlement in 2014
Linkebeek
56,91%
Kraainem
50,48%
Wezembeek-Oppem
45,9%
Drogenbos
45,79%
Sint-Genesius-Rode
42,11%
Wemmel
26,13%
Geplukt uit: ‘Electorale verfransing in
Vlaams-Brabant’ van Gert-Jan Put en Bart
Maddens door VIVES KU LEUVEN
Het resultaat van de in 1963 als integratiemiddel bedoelde en bij gewone meerderheid goedgekeurde faciliteiten. Sedertdien als koevoet ter machtsverwerving
misbruikt en grondwettelijk gebetonneerd.

Kiezers in de zes
Door de miserabele toegeving van alle federale parlementsleden van CD&V, SP.a,
Open VLD en Groen in 2014 als prijs voor
de onvolledige splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde krijgen wij nu in
onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten
een quasi grondwettelijk gebetonneerd
kieskanton Sint-Genesius-Rode. Alle kiezers in onze zes Vlaamse gemeenten rond
Brussel krijgen daar de mogelijkheid om
naast de Vlaamse lijsten voor de kieskring
Vlaams-Brabant, zowel voor de federale Kamer als voor het Vlaams Parlement
en voor het Europees Parlement met de
Vlaamse Europese lijst, eveneens voor een
Kamerlijst voor de kieskring Brussel (met
alle Franstalige en Nederlandstalige kandidaten op de Brusselse lijst) en een lijst
met de Franstalige kandidaten op de Europese Lijst een stem uit te brengen.
Omdat voor de Vlaamse kamerlijst voor
kieskring Brussel ook de regel geldt dat
elke lijst minstens 5% procent moet halen
om een gekozene te kunnen hebben, is dit
voor geen enkele van al de Vlaamse lijsten
in Brussel haalbaar. Het zou wel mogelijk zijn mocht men eerst al de Vlaamse
stemmen op al die lijsten samentellen en
dan één of misschien zelfs twee Vlaamse
kamerleden op die lijsten een kamerzetel
toewijzen. Maar dat hebben de Franstalige parlementsleden in 2014 verhinderd en
hun Vlaamse tegenhangers niet geëist.
Daarom is elke Vlaamse stem uit onze zes
faciliteitengemeenten voor die mogelijk
bekende of bevriende Vlaming uit Brussel
op de Vlaamse kamerlijst in Brussel een
compleet verloren stem.

