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Hoe lang nog?
Onze vorst, onze media en een pak politici
heffen hun handen ten hemel om hun ongeduld over de moeilijke, zoniet onmogelijke regeringsvorming niet onder stoelen
of banken te moeten steken. Er komt geen
witte rook uit de schoorsteen van het Belgisch Parlement.

Met ons Komitee der Randgemeenten, dat
in 1960 het leven zag als een overkoepeling van de toenmalige Vlaamse comités in
een groot aantal Vlaamse gemeenten rond
Brussel, wachten wij nu al zestig jaar op
een beslissing van datzelfde parlement om
een punt te zetten achter de pogingen tot
verfransing van onze Vlaamse gordel rond
Brussel.
Van 1948 tot 1958 hadden in het Harmelcentrum Nederlands- en Franstaligen broederlijk samengewerkt in verband met de
communautaire problemen. In hun eindrapport deden ze de aanbeveling de toenmalige provincie Brabant te vervangen door
de provincie Brussel, de Vlaamse provincie Noord-Brabant en de Waalse provincie
Zuid-Brabant. Zij concludeerden dat de
twee gemeenschappen in ons land homogeen moesten zijn, dat het intellectuele le-

Voeren

Het is al een hele tijd geleden dat wij over
onze Vlaamse vrienden uit de faciliteitengemeente het verre Voeren nog wat neerschreven. Wij plukken wat info over een
vraaggesprek van hoofdredacteur Pieter
Bauwens met Huub Broers, ontslagnemend
burgemeester van Voeren. Het heel uitgebreide vraaggesprek kan u ook weervinden
op www.doorbraak.be
Op 1 januari van dit jaar zette Huub Broers,
burgemeester van de faciliteitengemeente Voeren een punt achter zijn politieke
loopbaan. Die begon hij in 1982 als lid van
de gemeenteraad. De eerste zeven jaar was
hij dat als oppositielid van de Vlaamsgezinde oppositielijst in Voeren. In 1988 werd na

Dank
ven, het onderwijs en het bestuur er eentalig
moesten zijn en dat de taalminderheden die
er leefden, zich niet mochten afzonderen en
zich aan het milieu moesten aanpassen.
Voor Waals-Brabant is dat allemaal probleemloos gerealiseerd. Zonder één faciliteitengemeente. In Vlaams-Brabant kregen

wij er zes opgesolferd in 1963 en moesten
we meer dan vijftig jaar wachten op een
splitsing van de kieskring. En dan nog een
slechte met een kanton Sint-Genesius-Rode
en een opgedrongen tweetalige Algemene
Vergadering van de Raad van State, die hier
de taalwet komt aanpassen.
Die faciliteitenregeling werd ons in 1963 bij
gewone meerderheid opgedrongen. Nadien
werd ze misbruikt om onze zes gemeenten
verder te verfransen in zover dat op een bepaald ogenblik onze toenmalige zes burgemeesters er mee dreigden onze zes gemeenten naar Brussel over te hevelen.
Mogen wij hier CVP-er Jan Verroken citeren?
Hij was de verslaggever van de commissie
die in 1962-63 de wetsvoorstellen inzake de
vastlegging van de taalgrens en inzake het
taalgebruik in bestuurszaken moest bespreken. Wij citeren letterlijk: ’De commissie

de heibeljaren van de beruchte franskiljonse burgemeester Happart de pacificatiewet
onder het federaal bewind van Jean-Luc
Dehaene ondertekend. Huub Broers zat als
kabinetsmedewerker van Jean-Luc Dehaene
mee aan de onderhandelingstafel.
Toen kregen onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel, de Franstalige
faciliteitengemeenten Komen-Waasten en
de Vlaamse faciliteitengemeente Voeren
een apart electoraal statuut: rechtstreekse verkiezing van de schepenen en aparte
OCMW-verkiezingen. In Voeren betekende
dit dat de Vlaamse lijst nog twee bestuursperiodes van zes jaar, met weliswaar Vlaamse
oppositieschepenen zou moeten wachten

meent dat het wettelijk faciliteitensysteem
in bestuurszaken slechts tijdelijk verplicht
zal zijn en elk praktisch belang zal verliezen
naarmate het onderwijssysteem zijn vruchten zal afwerpen.‘ En hiermee geeft Verroken niet alleen zijn eigen visie maar die van
de hele commissie, die in haar geheel het

Belgisch Parlement
verslag van Verroken goedkeurde. In een recent interview met Le Soir zei Verroken: ‘De
Vlamingen gingen uit van het principe dat
ze tijdelijk zouden zijn, maar ze hebben het
niet gevraagd. De Walen waren het meest
tegen de faciliteiten want ze vreesden dat
door die kunstgreep tweetaligheid bij hen
vaste voet zou krijgen.’
Neen, wij liggen niet wakker van een meer
dan 250 dagen aanslepende regeringsvorming. Wel van faciliteiten die maar niet afgebouwd of afgeschaft worden. Misschien
moeten wij aan Magnette en compagnie
maar eens duidelijk maken dat wanneer
wij morgen of overmorgen geen confederalisme krijgen, waardoor wij Vlamingen en
wij alleen kunnen beslissen wat we met die
verdomde en misbruikte faciliteiten willen
doen, dat ‘ça ne marchera pas.’

vooraleer aldaar, met steun van ingeweken
Nederlanders, de Vlaamsgezinde Broers tot
burgemeester werd verkozen. Vier verkiezingsperiodes lang was hij lijstaanvoerder
van de Vlaamsgezinde lijst. En voor evenveel bestuursperiodes werd hij als burgemeester voorgedragen. Een jaar na het begin van zijn vierde burgemeestersmandaat
gaf hij de fakkel door aan Joris Gaens, die tot
voordien voorzitter was van het OCMW. De
dochter van Huub Broers volgt Joris Gaens
in zijn vroegere functie op.
Vanuit de Vlaamse gordel danken wij Huub
Broers en de zijnen voor hun volhardend en
verstandig Vlaams engagement.

Marnixring Zennedal kwam ons ruggensteun verlenen met €150 en een aanbeveling aan zijn leden om zich te abonneren
op ons blad De Zes.
Marnixring De Violier uit Antwerpen
kwam ons comité met €100 aanmoedigen.
Op de vooravond van Sinterklaas kwam
Vlaamse Kring Wommelgem ons weer
met zijn jarenlang verleende steun verblijden: €300.
Op 6 december kregen we vanuit een ons
niet-bekend adres in de Verenigde Arabische Emiraten een waardevol sinterklaasgeschenk toegestuurd. De wonderen zijn
de wereld nog niet uit.
Marnixring Gaston Feremans gaf ons op
zijn beurt een fameuze schouderklop met
een steunbijdrage van €200. De Mechelse
Maneblussers steken hun Vlaamsgezind
engagement niet onder stoelen of banken.
Als wederdank voor hun schouderklop
verspreiden wij ons blad De Zes via Distripost in alle Mechelese brievenbussen,
waarop geen klever is aangebracht: ‘Geen
publiciteit.’
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www.zangfeest.org
www.teleticketservice.com

Allen welkom op zondag 29 maart om
14.30 uur op het 83-ste Vlaams Nationaal
Zangfeest in de Lotto-Arena te Deurne-Antwerpen.
Kaarten via www.teleticketservice.com of
070 345 345.
Alle info bij het ANZ-secretariaat, tel 03
237 93 92 of www.zangfeest.org.

Vurig vuurwerk

Politiek verzet

Taalwetgeving
Wemmel heeft tegenwoordig af te rekenen met tal van wegenwerken. Hierbij
wordt door de aannemers niet altijd de
taalwetgeving gerespecteerd. Bij de asfalteringswerken van de Limburg-Stirum
laan werden de werken eentalig in het
Frans aangegeven. Naar verluidt werd de
aannemer aangemaand door het gemeentebestuur om de taalwetgeving na te leven en werd het euvel verholpen.
Telenet, nochtans een bedrijf van Vlaamse oorsprong, nam het ook niet zou nauw
met het respect voor het Nederlands en
voerde enkel Franstalige publiciteit aan
het uitstalraam van de Wemmelse vestiging.

nes en een 60-tal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Voor het eerst
zetelt iemand uit een faciliteitengemeente in dit belangrijk sam e n w e r k i n g s v e rband.

Wemmel

Vuurwerkverbod
Slechts weinig gemeenten gaven tot nog
toe gehoor aan de oproep van de Vlaamse
regering om het nieuwe jaar vuurwerkloos in te zetten. Ook in Vlaams-Brabant wordt in het gros der gemeenten
“nieuwjaars” vuurwerk gedoogd, hoewel
sinds april 2019 een algemeen vuurwerkverbod geldt. Gemeenten kunnen beslissen om een uitzondering te maken maar
Wemmel doet dit alvast niet. In de oudejaarsnacht van 2018 naar 2019 vatte het
dak van een appartementsgebouw vuur.
Pas bij de opruimingswerken na de renovatie werd tussen het puin een vuurpijl
teruggevonden en was de aanleiding van
de brand duidelijk. Het voorval van vorig
jaar werd door de gemeente aangegrepen
om nogmaals te waarschuwen voor het
gebruik van vuurwerk en te wijzen op het
gemeentelijk verbod. Overigens, bij een
heldere hemel kunnen de Wemmelaars
kosteloos meegenieten van het grootse
vuurwerk dat Brussel ter gelegenheid van
nieuwjaar afsteekt op de nabijgelegen
Heizelvlakte. Dit jaar viel het spektakel
wat tegen want een hardnekkige mist
speelde voor spelbederver.

Ereburgemeester
Marcel Van Langenhove mag zich de
eerste ereburgemeester van Wemmel
noemen. Zijn geschilderd portret siert
voortaan de trouwzaal van het Wemmels
gemeentehuis. Marcel Van Langenhove
heeft een lange staat van dienst. Hij zetelde 30 jaar in de gemeenteraad en was
van 1988 tot 2018 schepen met daarin een
tussenperiode van 9 jaar als burgemeester. Zijn beginstappen in de gemeentepolitiek zette hij in de ploeg van Jos Geurts,
die dertig jaar burgemeester bleef. Marcel volgde hem op als burgemeester voor
de tweetalige Lijst van de Burgemeester.
Na een gedeeld burgemeesterschap met
Chris Andries belandde Van Langenhove
bij de toenmalige Vlaamse oppositielijst
W.E.M.M.E.L. in 2012. Mede dankzij zijn
populariteit en de door hem aangebrachte stemmen wist de Lijst W.E.M.M.E.L. de
leidende rol in het gemeentebestuur op te
eisen. Walter Van Steenkiste werd burgemeester en hij kon zijn sjerp behouden in
2018. Marcel Van Langenhove zag dat het
goed was en trok zich na 30 jaar actieve
inzet terug uit de gemeentepolitiek.

NEO
Brussels burgemeester Close en minister–president Vervoort (beiden PS) maken
zich sterk dat het NEO winkelcomplex op
de Heizel er wel degelijk komt. Dat deden
ze op de internationale vastgoedbeurs
MAPIC in Cannes waar de professionele vastgoedsector en overheden mekaar
ontmoeten. Verscheidene Vlaamse buurgemeenten waaronder Wemmel uitten
reeds meermaals bezwaren tegen het megalomane project dat dreigt voor enorme
mobiliteits- en parkeerproblemen te zorgen op een plek waar het verkeer nu reeds
dagelijks zo goed als stil staat.
De Vlaamse overheid weigert tot nog toe
een vergunning voor de aanpassing van
een verbindingsweg met de Ring. Geen
probleem voor de Brusselse bestuurders.
Indien Vlaanderen niet mee wil met de
ontsluiting van de site langs de Ring, wil
Brussel NEO via de A12 op Brussels grondgebied ontsluiten zonder op het grondgebied van Vlaanderen te moeten komen.
Ondertussen leverde de auditeur van de
Raad van State tot tweemaal toe een negatief advies af na klachten van buurtbewoners. Aanvankelijk zou het NEO
project in 2020 van start gaan maar nu
wordt 2024 als de vroegst haalbare datum
vooropgesteld. Brussel richt zich nu tot
de Raad van State met de vraag of Vlaanderen de Europese richtlijnen in verband
met mobiliteit niet te strikt interpreteert.
Wordt vervolgd.

Viering leden NCRW
In januari 2020 vierde de Nederlandse
Culturele Raad van Wemmel (NCRW)
een aantal verdienstelijke personen, die
zich jarenlang voor de NCRW of voor een
van de aangesloten verenigingen hebben
ingezet. Elke jubilaris kreeg een mooi
beeldje, dat twee personen met open
armen naar mekaar toe voorstelt en zo
perfect de werkingssfeer van de NCRW
symboliseert. Marcel De Doncker, exvoorzitter van de NCRW en sinds mensenheugenis voorzitter van de plaatselijke
Davidsfondsafdeling, sprak namens de
jubilarissen een dankwoord uit waarbij
verwezen werd naar het prille begin van
de NCRW. We publiceren hier graag een
passage uit dit dankwoord: “ We denken
hierbij even aan de sfeer van een kleine
vijftig jaar terug in de geschiedenis van
onze gemeente, toen Wemmel reëel gevaar liep om opgeslorpt te worden in de
Brusselse agglomeratie. De Vlamingen
hebben toen de koppen samen gestoken
en hebben, over de partijgrenzen heen actie kunnen voeren.

VVSG
Burgemeester Walter van Steenkiste zetelt voortaan in de raad van bestuur van
de Vlaamse Vereniging voor Steden en
Gemeenten (VVSG). De VVSG is belangenbehartiger, dienstverlener en netwerkorganisatie van en voor de lokale
besturen. Alle 300 Vlaamse gemeenten en
300 OCMW’s zijn lid van de VVSG, ook
100 politiezones, alle hulpverleningszo-

NCRW (foto: De Doncker)
De toenmalig bevoegde minister voor
Cultuur was bereid ons een cultureel
centrum te bezorgen maar wenste een representatief aanspreekpunt. Dankzij het
deskundig advies van enkele bevriende
juristen werd gekozen voor een culturele raad in de juridische vorm van een vzw

Meerjarenplan
Het meerjarenplan van het gemeentebestuur voor de volgende vijf jaar is er eindelijk doorgeraakt.
Na een enquête bij
de bevolking, zo lezen we in de Vlaamse
Gemeenschapskrant De Lijsterbes, blijkt
dat de Kraainemnaars wakker liggen van
de staat van wegen, voet- en fietspaden.
Daar wordt de volgende jaren 8,1 miljoen
euro in geïnvesteerd. Voor de uitbreiding
van de Nederlandstalige basisschool De
Klimboom is 5 miljoen voorzien. De francofiele oppositie vindt de stijging van de
gemeenteschuld van 8 naar 12 miljoen te
hoog.

van het OCMW kreeg dan weer de goedkeuring van diezelfde oppositie, die in het
OCMW de meerderheid haalde. Het totale meerjarenplan van
gemeente en OCMW
samen werd dan weer
door diezelfde minderheid, maar nu in de gemeenteraad,
afgekeurd.

Kraainem

5 miljoen voor uitbreiding De Klimboom

En het gemeentehuis?
Burgemeester Bertrand Waucquez vindt
dat de bouw van een nieuw gemeentehuis
voor de inwoners geen prioriteit is.

Rare stemming
Het meerjarenplan 2020-2025 kreeg op
de gemeenteraad van december de goedkeuring van de tweetalige meerderheid
en de afwijzing van de francofiele minderheidsoppositie. Het meerjarenplan

Ondanks politiek verzet
In een artikel in De Lijsterbes, het blad
van de Vlaamse Gemeenschap, lezen we
dar Kraainem in 1900 nog overwegend
een landbouwgemeente was met landbouwareaal van 66%. Daar blijft nu nog
geen 5% landbouwgrond van over. Onlangs werd er nog een verkaveling met
een eentalig Franse tekst aangemeld. Bij
het artikel werd er ook een foto gepubliceerd over de laatste oogst met man en
paard in juli 1996 in de Lijsterbessenbomenlaan. Datzelfde terrein werd in 2001,
ondanks politiek verzet, in erfpacht gegeven aan de ‘vzw ’t Kraaiennestje’ om er,
onder impuls van o.m. Ria Deweirdt, een
Nederlandstalige kinderkribbe te realiseren. Eerst in containerklassen, afkomstig
van de luchthaven van Zaventem. Acht
jaar nadien is men met de uitbreiding begonnen. In 2011 werd ’t Kraaiennestje uitgebreid mede dankzij financiële hulp van
de Vlaamse overheid.’
Aan dat eerder vage hierboven vermelde ‘politiek verzet’ voegen wij duidelijkheidshalve toe dat het de toenmalige
francofiele meerderheid was die maar al
te graag de hakken in het zand zette om
in onze Vlaamse gemeente de oprichting
van een Nederlandstalige kinderkribbe te
kunnen dwarsbomen.

Adieu, integratie
Faciliteitenstatuut beklemtoond
De meerderheid van het gemeentebestuur en allicht
ook de Franstalige
UF-DéFI-oppositie
namen op een vorige
gemeenteraad kennis van de Bestuursnota 2020-2025 van bijna 40 bladzijden.
Daarin wordt maar al te braaf en weinig
Vlaams de nadruk gelegd op het feit dat
Drogenbos een faciliteitengemeente is en
dat het gemeentebestuur dat de volgende
vijf jaar wil waarborgen. Naar verluidt is
er in de vier Waalse gemeenten met faciliteiten voor Nederlandstaligen geen
enkele gemeente die die status voor haar
Nederlandstaligen heeft beklemtoond.
Lamme Goedzak is inderdaad een figuur
die we alleen in het Vlaamse Erfgoed
weervinden. Ook al heeft een zekere De
Coster er een vlotte roman in het Frans
over geschreven.

we in ‘Kaaskrabber’, de Vlaamse gemeenschapskrant voor Drogenbos, Philippe De
Falco en Serge Van Billoen, waren er niet
zo mee opgezet. Maar
wat erfgoed is uit de
19-de eeuw met een
authentiek interieur
van 1920, mag volgens de minister die bescherming genieten en bewaard worden
voor het nageslacht.
Ondertussen wordt werk gemaakt van de
voorbreiding tot het slopen van het laatste bruin café “Oud Drogenbos”. Adieu,
muziekclub van Stromae, adieu rustplaats
na drukke gemeenteraad.

Drogenbos

‘k Zeg a moda

Burvenich kleinkunst?
Of jezuïetenpater Jos Burvenich er als
kleinkunstenaar kwam optreden durven we in vraag stellen. Die pater hield
zich vooral bezig met filmfora. Rond diezelfde tijd was er bij de sociëteit wel een
troubadour – toen nog jezuïet- en dat was
pater Mestdagh.

Voormalig Vlaams ministerpresident
Geert Bourgeois had eind 2018 Estaminet
en danszaal Au Cher Ami, nu omgetoverd
tot restaurant ‘k Zeg a Moda, voorlopig
beschermd als monument. Sinds augustus 2019 heeft minister Ben Weyts het restaurant geklasseerd als beschermd monument. De huidige zaakvoerders, zo lezen

Taalregistratie

(vereniging zonder winstbejag). Deze formule, die ons rechtspersoonlijkheid verschafte, werd overigens later ook overgenomen door andere randgemeenten.
Essentieel voor de goede werking van dit
orgaan was en is dat de koppen in dezelfde richting gedraaid zijn. Ondanks de me-

ningsverschillen en soms harde discussies
moeten ruzies vermeden worden en moet
men komen tot eenduidige conclusies.
Tot hiertoe is het gelukt. Laat het in elk
geval zo blijven! “
In 2022 zal het NCRW zijn vijftigjarig bestaan vieren.

Eens temeer roept het gemeentebestuur
via zijn infoblad de inwoners op om desgewenst een vierjaarlijks hernieuwbaar
verzoek voor elk familielid afzonderlijk
in te vullen zo men meteen Franstalige
formulieren toegestuurd krijgen. Adieu,
integratie.

Geen GEN-verdubbeling
Postjeswissel
Na de jarenlange
strubbelingen
met
oud- en niet-benoemd burgemeester
Damien-Thiéry, zo lezen we in Sjoenke,
het maandblad van de Vlaamse Gemeenschap alhier, nam Valérie Geeurickx, die
nog voor een korte tijd als burgemeester
werd benoemd, die job op haar schouders. Ze is nu evenwel naar Ukkel verhuisd en dus speelt ze haar gemeenteraadszitje kwijt. Ook Pascale Nardone
geeft forfait om ouderdomsredenen. De
beide opvolgers zijn Thibault Arnould en
Gilles Hallez. De ene van MR-, de ander
van DéFi-stempel. En avant la musique.

het Vlaams Gewest bezwaar ingediend.
Inmiddels heeft ook de gemeenteraad op
27 januari zijn eisen
geformuleerd: geen
dubbelspoor in het
ecologisch kwetsbaar
gebied van de Moensberg of er moet daar
o.m. een passende ondertunneling komen. De federale regering en het Vlaams
Gewest zijn van de Linkebeekse dwarsliggers nog lang niet verlost.

Linkebeek

Verdubbeling spoorlijn nog gecontesteerd
In 2005 had de Raad van State op verzoek
van een lokaal Collectief de verdubbeling
van de geplande spoorlijnen van het GEN
124 van Nijvel naar Brussel geschorst. De
NMBS diende evenwel een nieuwe aanvraag in. Ook daartegen heeft het lokaal
Collectief voor wat Linkebeek betreft bij

Spoorlijn 124 nog steeds op 2 sporen

Sophie houdt zetel warm
800.000 euro
We plukken uit de plaatselijke Vlaamse
Gemeenschapskrant ‘Buurten’ wat volgt.
Netbeheerder Fluvius
koopt van gemeenten
die daartoe bereid zijn
het
verlichtingsnet
aan. Op die manier kan vrij snel een minder dure LED-verlichting de traditionele
verlichting vervangen. Omdat de francofiele meerderheid die investering in de
loop van de volgende jaren zelf wil beheren met eigen beschikbare middelen, wijst
zij het aanbod van Fluvius van de hand.
Burgemeester Pierre Rolin vindt dat Rode
zelf genoeg middelen heeft om met eigen
riemen te roeien. Hopelijk komen er geen
andere prioriteiten voor de pinnen zoals
de ‘verplichte’ aanpak van het tekort aan
sociale huurwoningen. Want dan mag de
gemeente met de Rode lantaarn zwaaien
en mist ze een aanbod van 800.000 euro.

vende) bescherming van de tweetalige
Algemene Vergadering van de Raad van
State? Krijgen zij daar op instigatie van
het neerlandofiel gemeentebestuur en op
voorstel van diezelfde Algemene Vergadering van de Raad
van State de opdracht om om de vier jaar
levenslang hernieuwbaar Nederlandstaligen aan te sporen zich te laten inschrijven
om meteen al hun gemeentelijke documenten in het Nederlands te krijgen? Of
op welke Vlaamse lijsten kunnen Vlamingen uit Komen, Moeskroen, Vloesberg en
Herstappe hun Vlaamse stem uitbrengen
zoals Franstaligen dat in het Vlaamse
Rode en de overige vijf Vlaamse randgemeenten rond Brussel probleemloos kunnen blijven doen?
Als jij, Sophie, na je Belgisch premierschap, dat voorzitterschap van de Franstalige MR in wat jij noemt de’ périphérie
Bruxelloise’ maar onze Vlaamse gordel
is, weer opneemt, dan is dat één flagrante miskenning van de gelijkheid van alle
Belgen, met eenzijdige Franstalige voorrechten in een staat, die in 1830 na een
bloedige separatistische straatrevolutie
tegen de internationaal erkende wettelijke overheid tot stand werd gebracht.

Sint-Genesius-Rode

Milieuraad: noppes
De milieuraad komt alhier niet van de
grond. Geen belangstelling voor het milieu in het groene en bosrijke Rode? Er
dagen evenmin vrijwilligers op voor een
werkgroep ‘duurzaamheid.’

Sophie blijft
Sophie Wilmès, opvolgster van Charles
Michel als eerste vrouwelijke premier ad
interim van onze natie, houdt haar gemeenteraadszitje in Rode warm. Je weet
maar nooit of ze bij het aantreden van
een nieuwe regering nog in de ministeriële prijzen valt. Bovendien was zij voor
de MR ook voorzitter van de francofiele
liberalen in een groot deel van de Vlaamse
rand rond Brussel, zelfs daar waar er geen
misbruikte faciliteiten aan te pas komen.
Nu zij de hoogste ministerpost in dit land
bekleedt en dus met de grondwettelijke
vrijheden in dit land heeft mogen kennis
maken, kan zij ons misschien komen vertellen hoe gelijk alle Belgen voor de faciliteitenwetgeving zijn.
Krijgen Nederlandstalige inwoners in
de vier Waalse gemeenten met faciliteiten voor Nederlandstaligen het recht
op Nederlandstalig basisonderwijs dat
door de Franstalige Gemeenschap wordt
gesubsidieerd? En krijgen Nederlandstaligen aldaar de juridische (en wetge-

Stratenplannen weg
Omdat gsm en gps ons allemaal wegwijs
(kunnen) maken, haalt het gemeentebestuur nogal wat publiciteitsborden met
op de rugzijde een stratenplan weg. Fietsers en wandelaars hebben niet altijd de
nodige spullen bij de hand om in Rode
wegwijs te geraken. Naast de weg zijn zij
dan ook vaak de kluts kwijt. Wij van onze
kant besluiten: bij een bezoek aan Rode
stuurt het gemeentebestuur je graag wandelen.

Sociale huurwoningen
Rode heeft met 121 sociale huurwoningen
er 120 te weinig. Bij de uitvoering van iets
ruimere projecten kan het gemeentebestuur er omwille van dure grondprijzen
slechts een paar eenheden bijprogrammeren. De Vlaamse overheid dreigt er
nu mee zelf projecten op te starten via de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Dankjewel, Jan Pollaris
Nieuw Administratief Centrum
(NAC)
Begin november 2019 waren zowat alle
hindernissen, waaronder heel wat bezwaarschriften van
boze omwonenden,
opgeruimd en kon
burgemeester Petit, zo lezen we in ‘Uitgekamd’, het maandblad van de Vlaamse
Gemeenschap alhier, de sleutel van het af
te breken gedeelte van het oud gemeentehuis aan de werfleider overhandigen. Het
oude gemeentehuis wordt behoudens het
historisch kasteelgedeelte opgeruimd.
Dat is intussen deskundig gebeurd, inclusief het asbest dat er ooit aan te pas kwam.
Het opgeruimd gedeelte en een deel groene ruimte eromheen maken plaats voor
het Nieuw Administratief Centrum, de
gemeentelijke bibliotheek, de nieuwe Nederlandstalige basisschool De Letterbijter
en daaronder de ondergrondse parking.
Een openbaar park en zes nieuwe woonblokken met 107 wooneenheden maken
van dit complex een hopelijk nieuw centrum van onze gemeente.
De kostprijs van de vernieuwing of zeg
liever de aanleg van wat nooit een dorpskern is geweest, wordt geraamd op 17,5
miljoen euro, maar door de verkoop van
een ruim gedeelte van de omliggende gemeentelijke gronden aan de vastgoedmakelaar ten bedrage van 12,5 miljoen euro,
heeft de gemeentelijke kas slechts vijf
miljoen van het hele project bij te dragen.
Wij zijn benieuwd naar het aantal Nederlandstaligen dat in onze gemeente bij die
107 wooneenheden onderdak zal vinden.
Wordt dat misschien en ‘petit’ comité geregeld?

zonder overleg zowel de voetbalploeg als
de gemeenteraad buiten spel gezet...

Veel investeringen?
Jan Walraet van
WOplus berekende
de realisatiegraad van
de geplande investeringen. Voor 2016 was
dat 37%, voor 2017 11%, en voor 2018 40%.

Wezembeek-Oppem

Geen belastingverhoging
Voor de komende vijf jaar plant het gemeentebestuur geen belastingverhoging:
de aanvullende personenbelasting blijft
met 7,2% even hoog als het Vlaamse gemiddelde. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft met 535 ver onder
het Vlaamse gemiddelde van 880.

Jan Pollaris
Met vele honderden woonden we in het
crematorium Hofheide te Nieuwrode de
uitvaart bij van Jan Pollaris. Hij was gepensioneerd Vlaams ambtenaar bij het
Agentschap voor Onderwijsdiensten, gemeenteraadslid voor WOplus, sinds 2001
voorzitter van de raad van bestuur van de
vzw Heilig-Hartcollege te Tervuren, waar
hij ook gewezen leraar was, voorzitter van
de stuurgroep van GC de Kam, mede-oprichter van Randkrant en van gemeenschapskrant Uitgekamd.

Uitgesteld
Zoals voor de Franstalige scholen in de
zes faciliteitengemeenten is overeengekomen, wou het gemeentebestuur ook
onze Vlaamse school een scholengemeenschap laten vormen met de andere
Nederlandstalige gemeentescholen in de
zes. Het probleem is evenwel dat door de
ruimtelijke spreiding de scholen niet zo
gemakkelijk met mekaar overleg kunnen
plegen en samenwerken. Een leerkracht
met een onvolledige opdracht in Wezembeek-Oppem voor een paar uurtjes droppen in Linkebeek lijkt ons niet de aangewezen oplossing als dat met de scholen in
Tervuren zoveel makkelijker kan.
Dit agendapunt werd op verzoek van
WOplus verdaagd.

Hockeyplein
Op één van de twee gronden van de voetbalploeg wil het gemeentebestuur nu een
hockeyveld aanleggen. De opdracht om
die plannen uit te werken werd aan Haviland toevertrouwd. Op die manier wordt

Jan Pollaris
Vele sprekers hebben er hun dankbaarheid en bewondering voor het deskundig en opbouwend engagement voor zijn
werk, zijn school, zijn gemeente Wezembeek-Oppem, zijn Kam toegelicht.

Opvolging Jan Pollaris
Ronald Probst komt voor WOplus in de
gemeenteraad in de plaats van de betreurde Jan Pollaris.

Vroeger klooster
In het voormalig klosster van de paters
Passionisten komt er wellicht een cohousingsproject met twaalf eengezinswoningen, twintig appartementen en tien studio’s. De vzw van de paters Passionisten
in Kortrijk zal over het lot van het klooster beslissen.
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Ieder zijn zes
De zes en politietekort
In de drie politiezones, waarin onze zes
faciliteitengemeenten zijn opgenomen,
is er een constant gebrek aan man- en
vrouwschappen. Wokra, met Wezembeek-Oppem en Kraainem, had er 51 i.p.v.
59; AMOW, met Wemmel, Asse, Merchtem en Opwijk, had er 118 i.p.v. 134; en
Rode met Linkebeek, en Drogenbos erbij,
had er 7 te weinig.
De agenten krijgen er wel een beperkte
meertaligheidspremie, maar de zes politiezones in Brussel keren hun agenten
een erg aantrekkelijke Brusselpremie uit,
die agenten wel weglokt naar een hoofdstedelijke functie.

Taal in basisonderwijs
Bijna één op vier leerlingen in het lager
onderwijs in Vlaams-Brabant spreekt
thuis geen Nederlands. In de kleuterschool pieken ze al op 27,3%.

Bebouwingsgraad
In 39 van de 300 Vlaamse gemeenten ligt
de bebouwingsgraad (of het aandeel van
de totale oppervlakte die bebouwd is) op
50% en meer. In Wezembeek-Oppem is
69,3 % bebouwd, terwijl Gent slechts aan
66,1% scoort. Kraainem haalt 72,8% en
Drogenbos piekt met 85,5%.

In 2016 verkreeg Van Rompuy dezelfde
cijfers voor de jaren 2013 tot 2016. Ten
opzichte van 2013 is de stelselmatige daling van het aantal aanvragen (en het percentage ten opzichte van het totaal aantal
verzonden aanslagbiljetten per gemeente)
nog meer uitgesproken. Het lijkt dus de
goede kant uit te gaan met de taalkennis
van de inwoners of althans toch met de
aversie tegenover Nederlandstalige documenten.
Voor 2019 zijn de conclusies nog wat
voorbarig daar een aantal aanslagbiljetten
nog diende verzonden te worden. Bovendien konden voor de recent verzonden
aanslagbiljetten nog aanvragen voor een
Franstalige versie ontvangen worden op
het ogenblik van de telling.

Drogenbos heeft een tekort van 7 huurwoningen, Kraainem van 93, Linkebeek
van 47, Sint-Genesius-Rode van 120,
Wemmel van 108, en Wezembeek-Oppem
heeft een overschot van 56 woningen op
de sociale huurmarkt.

Onderwijs in de zes
Hierna volgen enkele veelzeggende cijfers
in verband met het onderwijs in de zes.
We beperken ons tot het basisonderwijs
omdat dit in alle gemeenten voorhanden
is in tegenstelling tot secundaire scholen.

Onroerende Voorheffing
In de faciliteitengemeenten hebben de
Franstaligen het recht om een Franstalige
versie aan te vragen van het Nederlandstalig aanslagbiljet voor de onroerende
voorheffing. Uit het antwoord van Vlaams
minister Matthias Diependaele (N-VA) op
een vraag van Vlaams parlementslid Peter
van Rompuy (CD&V) hieromtrent leren
we dat er een lichte daling merkbaar is in
het aantal aanvragen voor een Franstalige
versie over de laatste drie jaar. De minister gewaagt van een positieve evolutie.

1

In de zes faciliteitengemeenten zijn er
8 Franstalige basisscholen. Elk van de
zes gemeenten voorziet in gemeentelijk
Franstalig onderwijs terwijl Wezembeek
en Sint-Genesius-Rode ook een vrije
Franstalige basisschool herbergen. Deze
Franstalige scholen krijgen per leerling
dezelfde omkadering en toelagen als de
Nederlandstalige scholen.
Uit het antwoord van voormalig Vlaams
minister Hilde Crevits (CD&V) op een
vraag van Vlaams parlementslid Jan Lae2018
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424
189
605
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857
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2018-2019
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234
401
220
1.216
1.228
701
4.000

%N1
48,3%
48,6%
53,8%
66,8%
63,2%
45,0%
56,8%

Percentage Nederlandstaligen

De leerlingen in het Franstalig onderwijs
in de zes behoren tot 57 verschillende nationaliteiten met daarbovenop vluchtelingen uit negen verschillende landen.
Wettelijk zouden enkel kinderen die van
huis uit Franstalig zijn en in de gemeente wonen, mogen terechtkomen in een
Franstalige basisschool in de Zes. Uit
het antwoord van Vlaams minister Ben
Weyts (N-VA) op een bijkomende vraag

2017-2018
Weddes
Andere1
927.396
167.177
1.653.402
261.088
868.023
124.834
2.495.378
379.535
2.453.013
475.558
2.947.814
516.051
11.245.026
1.924.243

Betreft hoofdzakelijk werkingsmiddelen en in mindere mate kosten voor nascholing en ICT-coördinatie

2017
Aantal
55
307
129
180
119
206

Drogenbos
Kraainem
Linkebeek
Sint-Genesius-Rode
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Totaal

2016-2017
Weddes
Andere1
899.794
149.755
1.489.460
235.042
724.473
100.785
2.412.074
354.904
2.276.682
461.261
2.795.625
472.668
10.598.108
1.774.415

Aanvragen Franstalige versie aanslagbiljet Onroerende Voorheffing
Drogenbos
Kraainem
Linkebeek
Sint-Genesius-Rode
Wemmel
Wezembeek-Oppem

F
244
417
190
595
705
863
3.014

Toelagen Franstalig basisonderwijs in de zes
Drogenbos
Kraainem
Linkebeek
Sint-Genesius-Rode
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Totaal

Gelegen aan de taalgrens met Wallonië wekt het geen verbazing dat vooral
Sint-Genesius-Rode leerlingen uit Wallonië aantrekt (293 in het schooljaar 20182019). Het Nederlandstalig basisonderwijs in Wemmel bekoort dan weer heel
wat inwoners uit Brussel (329 in 20182019). Deze cijfers tonen aan dat het dringend tijd wordt om een voorrangsregel in
te voeren voor leerlingen uit de Vlaamse
Rand. We vernamen anekdotisch dat al-

Aantal leerlingen in het basisonderwijs in de zes

Tekort of overschot sociale
huurwoningen

Aantal huisartsen
Wij plukten deze gegevens uit de Randkrant van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant. In Drogenbos zijn er volgens de Huisartsenkring 0
gevestigde huisartsen, waar er volgens
de Vlaamse minimumnorm 4 zouden
moeten zijn. In Kraainem en Wezembeek-Oppem samen zijn er 15 i.p.v. 24, in
Linkebeek, een nest in de bomen volgens
Felix Timmermans, zijn er 6 i.p.v. 4, in
Rode 9 i.p.v. 17, in Wemmel 7 i.p.v. 15.

remans (VB) vernemen we dat het leerlingenaantal alsook de kostprijs van het
Franstalig basisonderwijs jaar na jaar toeneemt in de zes.
Wij stippen hier graag nog eens aan dat
eenzelfde welwillendheid van Franstalige kant om Nederlandstalig onderwijs te
voorzien en te betalen in de gemeenten
met faciliteiten voor Nederlandstaligen,
onbestaande is. Denk maar aan het lot
van de Vlaamse school in Komen.

van Vlaams parlementslid Jan Laeremans
(VB) leren we echter dat de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is voor de controle op de inschrijvingen van leerlingen
in de Franstalige faciliteitenscholen. Deze
bevoegdheid hoort toe aan de taalinspectie die opereert onder de bevoegdheid van
de federale regering in casu minister van
Wetenschapsbeleid David Clarinval (MR).
Uit de Franstalige pedagogische inspectierapporten voor de scholen in de Zes
blijkt alvast dat er in die scholen heel wat
leerlingen zijn die niet Franstalig zijn en
dus eigenlijk in het Nederlandstalig onderwijs thuishoren.
Het percentage leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in onze gemeenten
blijft relatief stabiel, rond 56%. Maar ook
het Nederlandstalig onderwijs trekt heel
wat Franstaligen aan, zelfs van buiten de
gemeente. In zijn antwoord op een vraag
van Vlaams parlementslid Hannelore
Goeman (sp.a) verschaft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) inzage in het aantal
leerlingen dat vanuit het Brussels Gewest
en Wallonië afzakt naar (in principe) het
Nederlandstalig onderwijs in de zes.

vast in één Nederlandstalige basisschool
in Wemmel in sommige klassen geen enkele leerling van huis uit nog Nederlandstalig is. Het laat zich raden dat dit niet
zonder gevolgen blijft voor het onderwijsniveau en ook de communicatie met
de ouders bemoeilijkt. Werk aan de winkel voor de Vlaamse regering, die alvast in
het regeerakkoord heeft aangekondigd te
zullen onderzoeken of een voorrangsregel
kan ingevoerd worden voor leerlingen uit
de Vlaamse gemeenschap in scholen in de
Vlaamse Rand.

Definitief bij Vlaanderen
Te Antwerpen overleed op 7 december
2010 de heer Walter Van Assche. Hij was
emeritus auditeur-generaal bij de Raad
van State en gewezen adjunct-kabinetschef van de Leo Tindemans, minster van
Communautaire Betrekkingen in 19681972.
Uit een mailbericht van de zoon van overledene maken wij op dat zijn vader in zijn
functie als juridische architect ervoor
heeft gezorgd dat onze zes Vlaamse gemeenten rond Brussel definitief bij Vlaanderen zijn gaan behoren ten gevolge van
de grondwetsherziening van 1970. Zijn
vader vond dat hij als magistraat (zelfs op
emeritaat) onpartijdigheid en neutraliteit
hoorde na te leven. En dat de rol die hij
bij de staatshervorming had gespeeld bij
leven geen publieke verspreiding kreeg.
Het is inderdaad zo dat onze zes gemeenten tussen 1963, het jaar waarin de faciliteitenregeling in ons zes gemeenten bij
gewone meerderheid werd goedgekeurd,
en tussen 1970 een soort ‘arrondissement
en l’air’ vormden, dat vele Franstaligen
hoopten ooit bij Brussel te kunnen aansluiten.
En de zoon besluit zijn mailbericht met
zijn inzicht dat de waarheid - in geschiedkundige context - haar rechten heeft. En
dat een vermelding in De Zes misschien
op haar plaats zou zijn.
En wij besluiten: zeker op haar plaats is.
Met onze waardering voor wat een adjunct- kabinetschef en minister Leo Tindemans toen hebben gepresteerd.

Aantal leerlingen uit Wallonie en Brussel Gewest in het basisonderwijs in de zes
Drogenbos
Kraainem
Linkebeek
Sint-Genesius-Rode
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Totaal

2016-2017
Wallonië Brussel
20
63
5
41
10
43
280
8
3
256
8
49
326
460

2017-2018
Wallonië Brussel
19
52
5
46
8
54
274
12
6
293
13
49
325
506

2018-2019
Wallonië Brussel
20
50
4
49
6
54
293
22
6
329
15
52
344
556

