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La lutte continue-de strijd gaat verder met MR
Met de fotografische ondertekening van Frédéric Petit, bourgemestre en ondervoorzitter van de MR-Périphérie, van Jean Crèvecoeur, gemeenteraadslid en voorzitter van de Wezem-
beekse MR, en van Sophie Wilmès, voorzitter van de MR-Périphérie, hebben deze drie musketiers de lokale communautaire strubbelingen weer opgepookt.
In Sint-Genesius-Rode prijkt Wilmès met schepen Nicolas Kuczynski onderaan een gelijkaardige oproep. In Wemmel krijgt Wilmès gezelschap van Bernard Carpriau. In Linkebeek 
prijken Damien Thiéry en Paul Opoczynski er met Sophie. Voor Kraainem verschijnen Elisabeth de Foestraets, eerste schepen, en Bruno Vandersteen, gemeenteraadslid en plaatselijk 
MR-voorzitter samen met Wilmès op de voorkant van het tweetalig pamflet. In Drogenbos vergezelt ze gemeenteraadslid Jonathan Adriaens.
In een op de voorzijde gedeeltelijk twee-
talige oproepingsbrief met voorrang voor 
het Frans hebben zij de inwoners van 
onze faciliteitengemeeenten kond gedaan 
dat de verdediging van de belangen van 
de Franstaligen in de rand voor hen altijd 
een centraal aandachtspunt is geweest.
Nu waren wij zoals wij dat steeds geweest 
zijn, ook bij het begin van de lezing van 
dit pamflet van mening dat de kennis van 
het Nederlands in een Vlaamse gemeente 
zeker in het belang is van alle Frans- en 
anderstaligen in onze faciliteitengemeen-
ten. In de volgende alinea’s werd onze 
hoop de bodem ingeslagen. Daarin grij-
pen ze terug naar toevallige bedenkingen 

uit het niet-beschikkende gedeelte van 
een arrest van de tweetalige algemene 
vergadering van de Raad van State (Ar-
rest Caprasse 227.775 van 20 juni 2014).
Daarin opperden de rechters de toevallige 
bedenking dat het niet volstaat één keer 
de wens te kennen geven om altijd, dus le-
venslang, in het Frans te worden bediend. 
Die vrijblijvende mening volstond voor 
de dames en heren magistraten blijkbaar 
niet. Zij vinden ‘dat alle inwoners die dat 
wensen, ertoe gehouden zijn om op re-
delijk geregelde tijdstippen het bestuur 
ervan op de hoogte te brengen dat hij 
(wat doen de rechters met de vrouwen?) 
in het Frans wenst te worden bediend. De 

overheid dient te refereren aan die keu-
ze, waarvan zij alleen kennis kan nemen 
aan de hand van een brief die de particu-
lier met dat doel naar het gemeentehuis 
zendt of aldaar neerlegt. Die keuze geldt 
gedurende een redelijke termijn, namelijk 
gedurende een termijn van vier jaar… Na 
het verstrijken van die termijn van vier 
jaar kan de particulier met een nieuwe 
brief aan het gemeentebestuur zijn keuze 
hernieuwen, telkens voor een nieuwe ter-
mijn van vier jaar.’
Deze bedenkingen, in gerechtelijke taal, 
obiter dicta (toevallige, terloopse, onder-
weg uit de mouw geschudde bedenkingen) 
kunnen in onze ogen geen nieuwe (taal)

wetgeving vastleggen vermits ze niet door 
het daartoe alleen bevoegde federaal par-
lement zijn gestemd geworden. De Raad 
van State is samengesteld uit rechters, die 
zich mogen en moeten uitspreken over de 
naleving en de toepassing van (taal)wet-
ten en die beslissingen van de overheid, 
zoals die van de Vlaamse minister van 25 
februari 2013 om Véronique Caprasse niet 
tot burgemeester van Kraainem te benoe-
men teniet kunnen doen. Wat de Raad in 
zijn beslissing in vier regels vetjes inder-
daad heeft beslist. Nog min, nog meer. 
Maar nieuwe, levenslang herhaalbare 
taalregelingen bedenken voor onze zes 
faciliteitengemeenten, die dan nog elke 
integratie in onze Vlaamse gemeenten de 
pas afsnijden, lijkt me een usurpatie, een 
wederrechtelijke inbezitneming van een 
bevoegdheid, die enkel aan het federale 
parlement toekomt. Rechters zijn bij ons 
weten geen wettenmakers. ‘Schoenma-
ker’, zo luidt het spreekwoord, ‘blijf bij uw 
leest.’
Dat Caprasse toen toch wel benoemd ge-
raakte dankt ze o.m. aan het feit dat ze 
op het tijdstip van de weigering van haar 
benoeming nog geen verkiezingen had 
georganiseerd en dat de verwijten luidens 
welke ze van plan was de oproepings-
brieven in het Frans te versturen, niet in 
aanmerking kunnen worden genomen 
omdat ze niet op bewezen feiten steunen.

.org

Dank
Marnixring Adriaan Willaert van Roese-
lare heeft ons vanuit de Rodenbachste-
de met een steunbijdrage van 150 euro 
bedacht. Dat bracht ons de fietstocht in 
herinnering, die uw hoofdredacteur vijf-
enzestig jaar geleden, in 1956, met zijn 
oudste chiroleden vanuit het verre We-
zembeek-Oppem maakte naar de Ro-
denbachfeesten aldaar. Hij vond er sa-
men met zijn fietsgenoten en hun rijtuig 
gewaardeerd nachtelijk onderdak op de 
hoeve Goethals.

Dankzij uw steun
Dit is het laatste nummer van onze twee-
endertigste jaargang. In augustus begin-
nen we dank zij de steun van duizenden 
abonnees aan onze drieëndertigste. Dan 
hopen we weer op uw steun te mogen 
rekenen. Die blijft welkom op rekening 
BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der 
Randgemeenten.

Smidse Alaerts, Marcelisstraat - Wezembeek-Oppem — tekening Rik Smets

In memoriam Henri Smets
Vanaf het begin van ons tijdschrift, met 
dit nummer tweeëndertig jaar geleden, 
brachten we vrij regelmatig tekenin-
gen van Wezembeek-Oppem. Die waren 
dan heel vaak van de hand van tekenaar 

Rik Smets. Deze befaamde tekenaar, die 
zijn diploma hogere sierkunsten aan het 
Sint-Lucasinstituut behaalde, werd leraar 
in Zaventem. In zijn vrije tijd was hij in 
zijn jonge jaren geliefd voetbalkeeper bij 
de voetbalclub van Wezembeek-Oppem. 

Zwart-wit was zijn grote liefde, zowel bij 
het voetballen als het tekenen. Hij blijft in 
onze herinnering leven met de vele pen-
tekeningen, die hij van zijn geliefd We-
zembeek-Oppem op papier zette.



Brussel: overleg nodig
Opnieuw geen 11 juliviering 
Voor het tweede jaar op rij besliste de 
NCRW (Nederlandse Culturele Raad 
Wemmel) om het Vlaams 
Volksfeest ter gelegen-
heid van 11 juli te schrap-
pen. Uiteraard gooit 
Corona opnieuw roet in het eten, maar 
ingrijpende renovatiewerken in verband 
met duurzaamheid maken het boven-
dien onmogelijk om de binnenkoer van 
de Zandloper, het vaste decor van het 
Vlaams Volksfeest, te gebruiken. Daar-
om gaat de NCRW nu reeds over tot een 
afgelasting van het feest, zelfs indien in 
de zomer evenementen opnieuw zouden 
worden toegelaten.

Aanplant Gordelbomen.
De alternatieve Gordel in 2020 lokte tien-
duizenden deelnemers naar de groene en 
Vlaamse Rand. Voor zo’n 7.500 deelne-
mers die zich registreerden met een spe-
ciale QR-code hebben de Bûûmplanters 
en het Vlaams Agentschap Natuur en Bos 
nu 7.500 nieuwe bomen aangeplant.
Ook in Wemmel werden in dit verband 
dit voorjaar 130 jonge bomen aangeplant 
in de tuin van de Mater Deischool. De 
vzw Bûûmplanters uit Brussel kreeg voor 
de aanplanting hulp van de leerlingen van 
de Mater Deischool zelf.

Wemmel en Brussel 1: parking C
Wemmel heeft voor het luttel bedrag van 
6.835€ een klein perceel grond gekocht 
dat grenst aan de toegangsweg voor Par-
king C ter hoogte van de Panoramastraat. 
Hiermee versterkt de gemeente haar po-
sitie als belanghebbende bij eventuele 
ontwikkelingen op parking C.
Het Eurostadion project lijkt momenteel 
dan wel van de baan maar Ghelamcobaas 
Paul Gheysens geeft in een recent inter-
view in De Tijd de hoop op een nieuw 
project alvast niet op. Hij droomt van een 
nieuw project met 99-jarige erfpacht. In 
het slechtste geval mikt Ghelamco op een 
fikse schadevergoeding. Volgens Ghey-
sens zijn de advocaten van de bouwon-
derneming overtuigd van de slaagkansen. 

Wemmel en Brussel 2: Ring en 
Neo-project
Aanvankelijk was het Neo-project aan de 
Heizelvlakte in Laken opgevat als een mul-
tifunctioneel stadsvernieuwingsproject 
met een nieuwe wijk met 590 woongele-
genheden, een winkelcentrum, kantoren, 
een congrescentrum met hotel, bioscoop, 
pretpark en dies meer. De omliggende ge-
meenten, waaronder Wemmel, dienden 
hiertegen verschillende bezwaarschriften 
in omwille van verwachte mobiliteitspro-
blemen, de gevolgen voor de leefbaarheid 
van de omgeving en de volksgezondheid.
Vlaanderen weigerde de vergunning af te 
leveren voor een verbindingsweg tussen 
de Neo-site en de Ring. De Raad van State 
vernietigde ondertussen tot tweemaal toe 
het Gewestelijk Bestemmingsplan juist 
omdat er geen oplossing geboden wordt 
voor de verbinding van het plangebied 
en de Brusselse Ring. Hierop besloten de 
Brusselse politici het project opnieuw te 
bekijken en gaandeweg werd het project 
afgeslankt. Brussel houdt nog steeds vast 
aan Neo 1, het gedeelte van het project dat 
het winkelcentrum en de woningen be-
treft. Mede beïnvloed door de coronacrisis 
en de penibele situatie waarin de evene-
mentensector zich daardoor bevindt, zien 
de Brusselse instanties af van Neo 2 dat 
voorzag in het congrescentrum met hotel.
Die ontwikkeling leidde ertoe dat er op 
de projectsite opnieuw plaats is voor  

Mini-Europa, met tot voor kort een defi-
nitieve sluiting boven het hoofd. 
De uitbreiding van de Ring is groten-

deels een Vlaams 
dossier dat lange 
tijd tegenkanting 
kreeg van de Brus-

selse instanties. Het lijkt er nu sterk op 
dat beide dossiers, de uitbreiding van de 
Ring en het Neo-project, op het politieke 
spectrum aan mekaar zullen gekoppeld 
worden.
Volgens Bruzz, de Nederlandstalige Brus-
selse nieuwssite, moet tegen de zomer 
een gezamenlijke studie van Vlaanderen 
en Brussel over de mobiliteitsknoop rond 
de Heizelvlakte klaar zijn. De studie ka-
dert in het grote project voor de herin-
richting van de Ring.
De Werkvennootschap, een Vlaamse or-
ganisatie, die complexe mobiliteitspro-
jecten beheert, meent dat de op-en afrit 8 
van Wemmel best worden afgeschaft om-
dat ze te dicht liggen bij afrit 7 (Parking C) 
en afrit 9 (Jette). Dit zorgt voor veel weef-
bewegingen en gevaarlijke toestanden.
De Wemmelse meerderheid (lijst WEM-
MEL) is deze oplossing zeer genegen want 
door de sluiting van op en afrit 8 kan de 
Limburg Stirumlaan weer volop haar re-
sidentieel karakter krijgen en kan het 
sluipverkeer van de omliggende gemeen-
ten naar de Ring toe afgeblokt worden. 
De oppositie IC, een samenbundeling 
van alle Franstalige partijen, vreest dat 
de meerderheid aanstuurt op een volle-
dige afschaffing van het autoverkeer naar 
Brussel en gewaagt in een rondschrijven 
van een isolement van Wemmel.

Ook Jette is minder enthousiast omdat in 
dit scenario op- en afrit 9 meer verkeers-
drukte zullen moeten slikken.
Het wordt nog een hele puzzel om een 
voor iedereen aanvaardbare oplossing te 
vinden. Naast de gewesten Vlaanderen en 
Brussel worden ook de gemeenten Wem-
mel, Grimbergen, Jette en de stad Brussel 
bij het overleg betrokken.

Wemmel en Brussel 3: tol- en 
kilometerheffing
De Wemmelse gemeenteraad verzet zich 
tegen de aangekondigde stadstol en kilo-
meterheffing van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Zowat 3500 Wemmelaars 
pendelen dagelijks naar Brussel om er te 
gaan werken. Ongeveer 40% doet dit met 
de wagen omdat niet alle plaatsen in Brus-
sel even vlot bereikbaar zijn met het open-
baar vervoer. Bovendien zijn heel wat 
Wemmelaars aangewezen op Brussel voor 
essentiële dienstverlening zoals zieken-
huizen en rechtbanken (te wijten aan de 
onvolledige splitsing van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel(Halle-Vilvoorde). 
Brusselaars worden gedeeltelijk gecom-
penseerd door de afschaffing van de ver-
keersbelasting. Voor de anderen, in casu de 
Wemmelse autopendelaars, is het een nieu-
we, bijkomende belasting. Voor de Wem-
melse gemeenteraad is dit onaanvaardbaar. 
In een resolutie vraagt de gemeenteraad 
aan de Vlaamse regering om aan te dringen 
bij de regering van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest om actief de dialoog aan te 

Wemmel

Limburg Stirumlaan

Taalwet ja of neen?
Taalwet nageleefd?
Karla Stoefs vermeldde terloops in een 
artikel in Uitgekamd, 
Vlaamse Gemeen-
schapskrant voor 
Wezembeek-Oppem, 
allicht ook bestemd 
voor Lijsterbes, gemeenschapskrant voor 
Kraainem, dat Silvia Zanzarella vanuit 
Piemonte met haar zoon Leonardo naar 
Kraainem, waar haar man omwille van 
zijn werk voor een Italiaanse firma al zijn 
intrek al had genomen, was verhuisd. Ons 
land bood betere bestaansmogelijkheden 
dan het economisch zwakkere Italië. Bin-
nen de Europese Unie is dat een geoor-
loofde en probleemloze migratie. Net zo-
als wij naar Italië zouden mogen migreren 
omdat het weer daar vaak zonniger is. Bij 
haar aankomst sprak ze noch Frans noch 
Nederlands. Omdat Nederlands leren 
voor deze leerkracht Latijn-Italiaans uit-
dagender was, schreef ze zich in voor een 
cursus Nederlands bij het centrum voor 
volwassenenonderwijs Crescendo en be-
haalde ze ondertussen het niveau 2.4. Om 
deze taal praktisch te oefenen is ze eerst 
aan de slag gegaan als poetsmedewerkster 
in het gemeenschapscentrum de Bosuil te 
Overijse en nu ook bij het gemeenschaps-
centrum de Kam in Wezembeek-Oppem.
Tot onze verbazing lazen we dat er voor 
haar zoon spijtig genoeg geen beschikbare 
plaats was in de Nederlandstalige school in 
Kraainem en dat hij nu naar een Franstalige 
school gaat. De auteur vermeldt er niet bij 
naar welke school en waar ze haar kind nu 
laat gaan. De Franstalige school in Kraai-
nem zou Leonardo niet mogen inschrijven 
vermits de thuistaal van het kind niet het 
Frans is maar allicht het Italiaans . La liber-
té du père de famille laat vanzelfsprekend 
toe dat anderstalige ouders hun kinderen 
in Brussel naar het Franstalig of Neder-
landstalig onderwijs sturen. Wat jammer 
toch dat de Vlaamse school in Kraainem 
geen plaats meer bood. Ligt dat aan de 
Vlaamse Gemeenschap, die de school on-
voldoende uitbreidingsmogelijkheid gaf of 
ligt het aan het (vorig) gemeentebestuur 
dat de uitbreidingsmogelijkheid van de 
school vele jaren heeft tegengewerkt?

Lustrum
Na meer dan vijf jaar werken en na even 
lang verwoorde ergernis van onze toen-
malige medewerker Marc Platel is, zo le-
zen we in Lijsterbes, de Vlaamse Gemeen-
schapskrant alhier, de horrorwerf aan het 
Woluwedal eindelijk afgewerkt en opge-
leverd. Tot opluchting van alle Kraainem-
naars en passanten aldaar.

Kraainemse vraag
Een Kraainemse inwoner richtte zich via 
Vlaams parlementslid Ines De Coninck 
tot Vlaams minister Bart Somers omtrent 
een in het Kraainems gemeenteblad ver-
schenen bericht, waarbij Franstalige in-
woners een verzoek mochten richten tot 
het gemeentebestuur om voor hen en hun 

kinderen mits vierjaarlijkse hernieuwing 
alle documenten levenslang in het Frans 
te mogen ontvangen. Met andere woor-

den: ‘Wij, uitverko-
ren volk, hoeven ons 
in Vlaanderen ja-
mais de la vie aan te 

passen.’ Terwijl van migranten verwacht, 
soms zelfs geëist wordt, dat zij de streek-
taal leren, mogen Franstalige ingeweken 
landgenoten zich levenslang ongestoord 
ééntalig blijven voordoen. Als ze maar, ge-
informeerd door hun gemeentebestuur of 
door francofiele partijen, vierjaarlijks een 
Franstalige verlenging aanvragen.
In de commisssievergadering Binnen-
lands Bestuur op 20 april werd met tus-
senkomsten van Inez De Coninck, Brecht 
Warnez, Kris Van Dijck en antwoorden 
van minister Bart Somers, verwezen naar 
omzendbrieven van minister Leo Peeters 
uit 1997, van minister Luc Martens van 
1998, van minister Marino Keulen van 
2005 en van minister Geert Bourgeois uit 
2010. Vier ministers van diverse politie-
ke kleur, vier omzendbrieven die over de 
partijgrenzen heen in elkaars verlengde 
liggen. Daaruit zou moeten blijken dat er 
in Vlaanderen een breed inzicht is hoe er 
met faciliteiten moet omgegaan.
Bart Somers, Vlaams minister van Bin-
nenlands Bestuur, liet weten dat hij bij 
brief van 6 april bij de gemeente de beslis-
sing en de motie over taalregistratie ter 
info heeft opgevraagd. ‘Als blijkt dat de 
taalwetgeving en de omzendbrieven ge-
schonden werden zal ik vernietigend op-
treden, zoals ik steeds in het verleden heb 
aangekondigd’, verklaarde de minister.

Geen antwoord
De redactie van Lijsterbes bood aan de 
Franstalige basisschool de mogelijkheid 
om in haar blad een beetje te vertellen hoe 
zij de corona epidemie had aangepakt. Het 
was tevergeefs wachten op enige informa-
tie. Zolang Franstalige instanties tegen-
over Nederlandstalige zulke houding van 
‘quantité négligeable’ aannemen, is elke 
Vlaamse openheid een maat voor niets.

Georges Bulteel 
De meer dan verdienstelijke oud-onder-
wijzer en directeur van de Nederlandsta-
lige gemeenteschool, Georges Bulteel, is 
op 92-jarige leeftijd overleden. Hij schreef 
na geduldig opzoekingwerk in vele ar-
chieven heel wat historische werken over 
Kraainem, vaak in gestencilde vorm gepu-
bliceerd. Zeker in deze coronatijd kwam 
o.m. zijn ‘Kraainem, van plattelandsdorp.
tot faciliteitengemeente’uit 1988 goed van 
pas om communautair belangrijke gebeur-
tenissen in onze vorige nummers van De 
Zes aan te kaarten. Lange tijd was hij ook 
redacteur van Lijsterbes, de Vlaamse Ge-
meenschapskrant alhier. Onder de rubriek 
‘Bij ons in Kraainem’ schreef hij zijn heem-
kundige artikels. Wij nemen dankbaar af-
scheid van meester Georges Bulteel.

Kraainem

gaan met de andere gewesten, en met de 
omliggende gemeentebesturen over het 
voornemen tot invoering van de stadstol. 
Als de dialoog met de andere gewesten geen 
oplossing biedt, vraagt Wemmel om alle ju-
ridische middelen aan te wenden opdat de 
pendelaar uit Vlaanderen door de invoering 
van de heffing niet gediscrimineerd wordt.
Volgens Wemmel is het argument dat 
Brussel enkel maar gebruik maakt van de 
gewestelijke autonomie onjuist gelet op 
de grote impact op de andere gewesten. 
Het eenzijdig doorvoeren van de heffing, 
zonder onderling overleg en akkoord heet 
vijandig nabuurschap. 

Wemmel en Brussel 4: Krëfel en 
1954
Momenteel (april 2021) kan men bij 
niet-essentiële winkels enkel terecht na 
afspraak. Bij Krëfel kan men online een 
afspraak inplannen maar dan moet je wel 
mee zijn met de aardrijkskundige en in-
stitutionele kennis van de winkelketen. 
Om een afspraak te maken dien je name-
lijk eerst de provincie aan te duiden om 
een vestiging van de winkel te zoeken . 
Volgens Krëfel liggen Wemmel en Dro-
genbos niet in Vlaams-Brabant maar in 
Brussel. Het is maar dat je het weet.
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Activ’ ist gaat heen
Activ’
Met een foto van de eedaflegging begin 
2019 van de kopman van de tweetalige lijst 
Activ, Mitra De Kem-
peneer, in het regio-
naal Nieuwsblad van 
7 maart 2021, werden 
we eraan herinnerd dat er in Linkebeek 
een tweetalige lijst aan de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 had deelgenomen.
Decennialang had een bescheiden Vlaam-
se lijst opgebokst tegen een oppermach-
tige francofiele eenheidslijst. Sedert de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 had 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur 
Liesbeth Homans de kandidatuur van 
lijsttrekker Thiéry voor het burgemeester-
schap geweigerd omdat hij bij de verkie-
zingen de taalwet had overtreden. Omdat 
niemand van de Thiéry-lijst daarop be-
reid was zich voor dat burgemeesterschap 
kandidaat te stellen, benoemde Liesbeth 
Homans gemeenteraadslid Eric De Bruyc-
ker van de tweekoppige Vlaamse Prolink- 
lijst tot burgemeester. De dertienkoppige 
Franstalige meerderheidsfractie en het 
louter francofiel schepencollege weiger-
den elke medewerking met De Bruycker. 
Tot de compleet geboycotte De Bruycker 
de handdoek in de ring gooide. Ze zijn 
zo lief, meneer. Toen lokte de Franstalige 
meerderheid op 13 december 2015 nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen uit voor der-
tien van de vijftien vrijgekomen gemeen-
teraadszetels door collectief ontslag te 
nemen, terwijl de twee Nederlandstaligen 
van de Prolinklijst bleven zetelen. Die tus-
sentijdse verkiezingen draaiden uit op de 
aanstelling van de dertien ontslagnemers.
In de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2018 was het Franstalig een-
heidsblok al voor de bijl gegaan nadat Yves 
Ghequiere de burgemeesterssjerp omgord 
had gekregen. Tussen de flamingantenvre-
ter Damien Thiéry en de iets gematigder 
Yves Ghequiere was het Linkebeekse water 
te diep geworden.

Exit Vlaamse lijst
De Vlaamse eenheidslijst overlegde nog 
met de groep Ghequiere maar botste daar 
op een njet. Ze gaf daarna met haar twee 
mandatarissen spijtig genoeg ook verstek 
en halsoverkop werd dan maar een twee-
talige lijst uit de grond gestampt, waarop 
plaats voorzien werd voor vijf Neder-
landssprekenden. Mitra De Kempeneer, 
een man met Indiase roets maar als pas-
geborene door Vilvoordse pleegouders ge-
adopteerd, in Linkebeek ook bekend door 
zijn traiteurzaak, werd lijstaanvoerder. De 
verkiezingen draaiden uit op 7 gekozenen 
voor de lijst Ghequiere, 5 gekozenen voor 
de lijst Thiéry en drie voor de tweetalige 
lijst Activ’.
In de daaropvolgende onderhandelin-
gen voor een coalitie schaarde kopman 
De Kempeneer zich echter eerder achter 
Thiéry, maar zijn twee partijgenoten Roel 

Leemans en Joëlle Grimmeau zochten hun 
toeverlaat bij Ghequiere. Met hem sloten 
beiden een coalitie, de Vlaamsvoelende 

Roel Leemans kreeg 
het voorzitterschap 
van de gemeenteraad. 
Zij wezen ook het 

burgemeesterschap aan Ghequiere toe, 
terwijl De Kempeneer die voordracht niet 
steunde. Inmiddels benoemde de Vlaamse 
minister Bart Somers Ghequiere tot burge-
meester. Op de daarna volgende gemeen-
teraden koos De Kempeneer niet altijd de 
kant van zijn twee Activ’-partijgenoten.

Familiale omstandigheden brachten even-
wel met zich mee dat raadslid De Kempe-
neer noodgedwongen geen woonplaats 
meer vond in Linkebeek en dus wegens 
gebrek aan lokale woonplaats zijn kort-
stondig politiek mandaat moest opzeggen. 
Omdat de twee aangeduide opvolgers in-
tussen ook al uit Linkebeek verhuisden zal 
Christophe Boulert hem nu opvolgen.

Roel leidt raad
In een erg afstandelijk vraaggesprek van 
journalist Jelle Schepers met burgemees-
ter Ghequiere, eveneens te lezen in Sjoen-
ke, het plaatselijk blad van de Vlaamse Ge-
meenschap, lezen we een vage toespeling 
van de burgemeester: ‘Of de aanstelling 
van Roel Leemans als gemeenteraads-
voorzitter een belangrijk signaal was? Ik 
(namelijk burgemeester Ghequiere, nvdr) 
kan veronderstellen dat dit geen negatieve 
impact heeft gehad op de rustige situatie 
zoals we die nu kennen.’
Als je niet van Linkebeek bent en zelfs als 
je dat wel bent maar de plaatselijke situa-
tie niet op de voet volgt, dan weet je niet 
dat Roel Leemans zowat de enige is die 
met het Vlaams gemeenschapsleven is ver-
trouwd, die als derde werd verkozen op de 
tweetalige Activ’lijst en in de voorafgaan-
de coalitieonderhandelingen tussen de 
lijst van Ghequiere en die van Activ’ naar 
voren werd geschoven als voorzitter van 
de gemeenteraad. Mag men van de bur-
gemeester, die met zijn lijst de aanduiding 
van Roel Leemans als voorzitter van de 
gemeenteraad heeft goedgekeurd en die 
in de coalitie zou moeten verdedigen, die 
aanstelling als iets positiever zou beoor-
delen dan met de veronderstelling dat ze 
geen ‘geen negatieve impact’ heeft gehad. 

Incident?
Op de jongste gemeenteraad heeft raads-
lid Paul Sedyn, partijgenoot van Damien 
Thiéry, herhaaldelijk ongevraagd het 
woord genomen. Toen hij dat dan nog in 
het Frans deed, zette de voorzitter Roel 
Leemans diens micro af. Schepen Damien 
Thiéry zei daarna dat Sedyn wel het woord 
moest vragen maar dat hij dat toch in het 
Frans mocht doen. Wat voorzitter Leemans 
ertoe bracht te stellen dat Sedyn wel het 
woord zou krijgen maar dat de micro bij 
Frans taalgebruik zou afgezet worden.

Linkebeek

Vaccinatie en vragen
Vaccinatie in de Zennevallei
In vorige De Zes werd het feit aangekaart 
dat in Beersel de inwoners van de drie zui-
delijke faciliteiten-
gemeenten zouden 
worden ingeënt en 
dat de vrees bestond 
dat men het hele centrum zou tweetalig 
maken.
Onze vrees was gelukkig ongegrond. De 
gouverneur van Vlaams-Brabant heeft de 
opdracht gegeven dat alles in dit centrum 
Nederlandstalig moest zijn, wat ook ge-
beurde.
Franssprekenden kunnen wel in hun 
eigen taal terecht en worden met veel 
sympathie en zorg in hun taal geholpen. 
Maar alle uitnodigingen en schriftelijke 
documenten worden alleen in het Ne-
derlands verstrekt. En alle aanduidingen 
in het centrum zijn heel conform de wet 
enkel Nederlandstalig. En niemand die 
daar ook maar iets op zegt, integendeel. 
Plots merkt men dat velen trachten zich 
zo goed mogelijk van het Nederlands te 
bedienen. En die zich eindelijk realiseren 
dat zij in Vlaanderen wonen, er ook wor-
den geholpen door de vele Vlaamse vrij-
willigers en er ook dankbaar voor zijn.

Rare vragen
Nieuwsbladjournalist Jelle Schepers, die 
op 30 maart allicht afstandelijk de ge-
meenteraad volgde, schreef er in zijn blad 
op 31 maart een leuk verslag over, dat wij 
omwille van de communautaire inhoud 
graag voor onze lezers samenvatten en er 
commentaar bij leveren.
In Drogenbos wil men er de kantjes blijven 
aflopen. Op vraag van de UF-oppositiesche-
pen Nahyd Meskini zal de voorzitter van de 
gemeenteraad, Philippe Queroles van de 
meerderheid (Drogenbos Plus-LB), aan de 
provinciegouverneur van Vlaams Brabant, 
Jan Spooren, een eerste vraag voorleggen:
’Mag een raadslid nadat zijn/haar vraag in 
het Nederlands is gesteld, zijn/haar vraag 
ook herhalen in het Frans? Dit opdat de 
vele anderstalige dorpelingen die het Ne-
derlands niet machtig zijn, de gemeente-
raad (op hun scherm, nvdr) zouden kun-
nen volgen.’ Voordien konden die kijkers 
de gemeenteraad, althans het openbaar 
gedeelte, ter plekke bijwonen. Maar nu 
kunnen ze dat alleen op de buis. Terug 
naar de fameuze mesquinse vraag. Nadat 
we terloops het Franse mesquin naar het 
Nederlandse ‘pietluttig’ hebben vertaald.
Weet de voorzitter van de gemeenteraad, 
weet de burgemeester, weet Meskini dan 
niet dat faciliteiten er enkel zijn voor de 
bestuurden en niet voor de bestuurders? 
De Raad van State heeft dat maar al te 
vaak in arresten bevestigd. En vermits het 
vraagstellende gemeenteraadslid een be-
stuurder is moet hij/zij zich houden aan 
de taal van de gemeenteraad. En dat is in 

Vlaanderen het Nederlands.
Nu blijkt de heer Queroles zich volgens 
journalist Jelle Schepers al voordien tot 

het kabinet van gou-
verneur Spooren te 
hebben gericht en 
daar als antwoord te 

hebben gekregen ‘dat hij de raadsleden 
niet in het Frans mag laten spreken. ‘
Een goede raad van onzentwege aan deze 
meeluisterende niets verstaande Drogen-
bossenaars: Leer Nederlands als je in Vlaan-
deren komt wonen of huur een tolk in.

Tweetalig?
De tweede aan de gouverneur al gestelde 
vraag kwam van Nederlandstalig Vlaams 
oppositielid Steve Roobaert (Go 1620): 
‘Kan de gemeente, die zich graag als twee-
talig profileert, iets ondernemen tegen 
de maar te vaak alleen in het Frans aan-
gekondigde verkoop van immobiliën? De 
heer Roobaert vindt dat wat vervelend.
Mogen wij Roobaert diets maken dat in 
de Grondwet (artikel 30) staat geschreven 
dat het gebruik van de in België gespro-
ken talen vrij is en dat het niet kan wor-
den geregeld dan door de wet en alleen 
voor handelingen van het openbaar gezag 
en voor gerechtszaken. En mogen wij de 
heer Roobaert er ook op wijzen dat Dro-
genbos geen tweetalige gemeente is maar 
een Vlaamse gemeente, met (weliswaar 
tot onze grote spijt misbruikte) facilitei-
ten. En dat Drogenbos een Vlaamse ge-
meente is wordt zelfs erkend bij monde 
van francofiel oppositielid schepen Mes-
kini. Wij stellen voor dat Steve Roobaert 
zijn gemeentebestuur zou aanbevelen een 
vriendelijke brief te richten tot alle maat-
schappijen die in Drogenbos immobiliën 
te koop aanbieden, in hun borden aldaar 
bij voorrang het Nederlands te gebruiken. 
Vraag is nu alleen of burgemeester Cal-
meyn daar oren naar heeft.

Fransoosloos
In de gemeenteraad van 22 april hebben 
de francofone tegenwringers weer eens 
van zich laten horen door hun tussen-
komsten naar het fransoos te vertalen. 
Omdat de gemeenteraden nu op het 
scherm kunnen gevolgd worden, willen 
ze nu aan hun achterban laten horen dat 
zij aan de kant staan van hen die weige-
ren zich aan te passen aan het territoriaal 
gegeven dat Drogenbos in Vlaanderen ligt 
en dat daar taalwetten het taalgebruik van 
de overheid bepalen. Dat hun aanhangers 
zichzelf in de vingers snijden door geen 
Nederlands te willen leren en zo vele kan-
sen mislopen zal hun worst wezen. 
Vroeger was Drogenbos de faciliteiten-
gemeente met het minst communautaire 
problemen. Nu willen deze fanaten hier de 
communautaire vrede, die Drogenbos al-
tijd heeft gekend,opblazen. Vader Calmeyn 
draait zich ongetwijfeld om in zijn graf.

Drogenbos
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Ieder zijn zes
Calvo en de Vlaamse rand
Vanuit zijn nieuwe pleisterplaats in Den 
Haag heeft de gewezen fractieleider van 
Groen/Ecolo, Kristof Calvo y Castañer, 
op 4 april zijn ontgoocheling kenbaar ge-
maakt over de plannen van de MIVB, de 
Brusselse vervoersmaatschappij. Die wil 
de aankondigingen in haar voertuigen 
aanpassen aan de taal van de streek, waar 
ze binnenrijden. Tot op heden zijn die 
doorgaans tweetalig, wat voor het Brus-
sels Hoofdstedelijke Gewest maar heel 
normaal is. Wanneer die trams of bussen 
op één of ander lijn het Vlaams Gewest 
binnenrijden, zijn de aankondigingen in 
de aard van ‘Le port du masque est obli-
gatoire dans les transports en commun’, 
‘Het dragen van een mondmasker is ver-
plicht in het openbaar vervoer.’ Of ande-
re aankondigingen over de eerstvolgende 
halte. 
Op dit ogenblik is volgens berichten in 
de VRT en Het Laatste Nieuws de MI-
VB-STIB bezig aan het ontwikkelen van 
een systeem, dat zou toelaten die twee-
talige berichten bij het binnenrijden van 
het Vlaams gewest te laten overschakelen 
naar het Nederlands. 
Die overschakeling, maar van dan van 
ééntalig Nederlands naar tweetalig Ne-
derlands-Frans gebeurt al jaren bij bus-

sen van De Lijn die Brussel binnenrijden. 
Nog voor het systeem in werking treedt 
heeft Kristof Calvo evenwel via Twitter 
zijn bedenkingen lucht gegeven: België is 
een veeltalig land. We zouden dat moeten 
koesteren. Ergens siert het de MIVB dat 
ze rekening houdt met deze vraag. Maar 
we zouden beter de meertaligheid verder 
veralgemenen in plaats van krampachtig 
de eentaligheid te handhaven.’
Vlaams parlementslid Inez De Coninck, 
die de omschakeling bij de bevoegde mi-
nister had aangekaart, reageerde prompt 
bij de patriottische ontboezemingen van 
Calvo met de twitter: ‘De Vlaamse rand is 
en zal Nederlandstalig blijven, beste Kri-
stof Calvo.
Mogen wij Calvo er op wijzen dat de 
Grondwet in artikel 4 verklaart dat België 
vier taalgebieden omvat: het Nederland-
se taalgebied, het Franse taalgebied, het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en 
het Duitse taalgebied.

Calvo II
Als onze wereldverbeteraar dan toch zo 
graag voorstander is van meer- en veel-
taligheid, kan hij tijdens zijn Haags Eras-
musjaar bij Groen Links ook eens mailen 
naar zijn partijgenoten van Groen en Eco-
lo om hen erop te wijzen dat onze twee-
talige hoofdstad steeds meer en meer 
ontnederlandst zeker bij het personeel 
van stad, gemeenten en OCMW. Wij ra-
den hem bij deze ook aan de vele artikelen 
te lezen en te herlezen van zijn gewezen 
mandataris van Groen in Brussel, Luckas 
Vander Taelen, die in de De Standaard 
op de opiniebladzijde zijn verzuchtin-
gen kwijt kan over ‘Lokale Brusselse po-
litici die het kosmopolitisme van Brussel 
steeds vaker gebruiken om Brussel als een 
haast Franstalige grootstad te profileren.’ 
Die tijt es cort, Calvo y Castañer, daar is 
nog vele te doene.

Oversterfte en coronaboetes in 
de zes
In onderstaande tabel geven we de over-
sterfte per gemeente voor de periode maart 
2020-februari 2021. Oversterfte betekent 
dat er meer mensen sterven dan de voor-
bije jaren. De cijfers in de tabel vergelijken 
we met het gemiddelde van de voorgaande 
drie jaren. Voor heel het land bedraagt de 
aldus berekende oversterfte 17%. In Brus-
sel wordt dat 28%, in Wallonie 20% en in 
Vlaanderen 15%. Het oversterftepercen-
tage tussen onze zes gemeenten verschilt 
nogal. Drogenbos en Kraainem tekenen 
een lager cijfer op dan voorgaande jaren. 
De andere vier gemeenten hebben een 
oversterftecijfer rond de 20%. De cijfers 
zijn wat ze zijn. De verschillen worden niet 
verklaard door de bevolkingsdichtheid, 
ook niet door een betere sociale toestand 
en zelfs niet door de leeftijdsstructuur. De 
aanwezigheid van een woonzorgcentrum 
dat de pech had het virus binnen te krijgen 
zou wel een rol kunnen spelen.
Wat de coronaboetes betreft gaat het om 
de boetes uitgeschreven in 2020. Voor 
Wemmel vonden we enkel het cijfer voor 
de hele politiezone AMOW (Asse, Merch-
tem, Opwijk en Wemmel), namelijk 1626 
boetes en het valt moeilijk uit te maken 
wat het aandeel van Wemmel hierin is.

BRIO: Vlaamse Rand unieke regio
In een studie van BRIO (Brussels Informa-
tie-, Documentatie- en Onderzoekscen-
trum) wordt op wetenschappelijke wijze 
aangetoond dat de 19 gemeenten van de 
Vlaamse Rand een gebied vormen dat gron-
dig verschilt van de andere gemeenten in 
Vlaanderen. De onderzoekers zochten aan 
de hand van een twintigtal indicatoren die 
typisch zijn voor de Vlaamse rand hoe elke 
Vlaamse gemeente scoort op deze unieke 
‘Rand’ kenmerken (onder andere verhuis-
bewegingen, diversiteit van de bevolking, 
leerlingen die thuis geen Nederlands spre-
ken…) In de rangschikking van de 300 
Vlaamse gemeenten, die Brio op basis van 
deze scores kon opmaken, bezetten de ge-
meenten uit de Rand de eerste 15 plaatsen. 
Met Drogenbos op plaats 1 figureren onze 
zes gemeenten in de top 8. Enkel Wemmel 
moet nog Overijse en Sint-Pieters-Leeuw 
voorlaten, zoniet bestond de top 6 uit de 
zes faciliteitengemeenten. Volgens de on-
derzoekers komt dit omdat Wemmel in het 
Nederlandstalig onderwijs nog meer leer-
lingen telt die thuis Nederlands spreken 
dan in de andere faciliteitengemeenten.
Op basis van de scores kunnen de gemeen-
ten in 7 verschillende subgroepen onder-
verdeeld worden. Zo behoren Drogenbos, 
Linkebeek en Sint-Genesius-Rode tot de-
zelfde subgroep die gekenmerkt wordt 
door gemeenten met een hoge mobiliteit. 
Kraainem en Wezembeek-Oppem maken 
een aparte subgroep uit. Hier is de mobi-
liteit ook hoog maar valt vooral op dat het 
er duurder wonen is en er bovengemiddeld 
veel mensen uit rijkere landen wonen. Het 
profiel van Wemmel lijkt erg op dat van Za-
ventem. Beide gemeenten grenzen noch-
tans niet aan mekaar maar beide gemeen-
ten zijn eigenlijk ‘aankomstgemeenten’ in 
de Noordrand, die te maken hebben met 
veel inwijking van niet-EU-herkomst uit 
Brussel en de andere randgemeenten.

Sint-Genesius-Rode

Welke taal?
Kindergemeenteraad
Vanaf volgend schooljaar krijgt, zo le-
zen we in ‘Buurten, de lokale Vlaamse 
gemeenschapskrant, 
een kindergemeen-
teraad. De verkiezing 
van deze raad gebeurt 
nog dit schooljaar in het vijfde leerjaar 
van de plaatselijke Nederlandstallge en 
Franstalige scholen. Twee leerlingen per 
klas gaan er vanaf volgend jaar aan de 
slag. Zo denkt men in Rode de politiek 
dichter bij de kinderen te brengen.
Wij vragen ons af welke de voertaal van 
deze raad zal zijn. Rode is immers een 

Vlaamse gemeente. Vermits er bij de vol-
wassenen enkel in het Nederlands mag 
vergaderd worden, zijn we benieuwd of 

dat ook het geval zal 
zijn bij de jeugd. ‘Jong 
geleerd’, zo zegt het 
spreekwoord, ‘is oud 
gedaan.’

Dure woningen
Na Kraainem en Wezembeek-Oppem 
staat volgens de federatie van notarissen 
Rode met gemiddeld €501.720 voor een 
huis op de derde plaats geklasseerd in het 
zo al erg dure Vlaams-Brabant

Oversterfte maart 2020-februari 2021 Coronaboetes 2020
Aantal % Aantal

Drogenbos 69 -1,4 52
Kraainem 105 -0,9 125

Linkebeek 45 21,6 35
Sint-Genesius-Rode 163 23,5 242

Wemmel 167 19,3
Wezembeek-Oppem 137 23,4 196

Vrouwen gezocht
Vrouwelijk tekort
De te vernieuwen gemeentelijke commis-
sie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) 
blijkt, zo lezen we in 
het Telexbericht van 
Uitgekamd, het blad 
van de Vlaamse Ge-
meenschap, maar niet reglementair sa-
mengesteld te geraken. Vrouwelijke kandi-
daten blijken er onvoldoende voorhanden 
te zijn. Waar blijven nu de gedreven voor-
standers van quota’s voor vrouwen bij de 
samenstelling van zoveel commissies, 
directies en bestuursraden? Dames, toch 
geen schrik van Gecoro(na)? 
Als we nu eens een gouden appel zou-
den uitloven met als opschrift: ‘Voor de 
schoonste (kandidate).’Net zoals de twist-
godin Eris bij de oude Grieken deed toen 
de nimf Thetis in het huwelijksbootje trad.

Slimmere inburgeraars?
Blijkens datzelfde telexbericht slaagden 
procentueel van de inburgeraars in onze 
gemeente voor maatschappelijke oriën-
tatie, het eerste gedeelte van de test voor 
inburgering, tijdens het jongste anderhalf 
jaar, zowat 95 % van de kandidaten, ter-
wijl het gemiddelde in onze zes gemeen-
ten 86% was. Voor de test Nederlands, 
niveau A2, het tweede gedeelte, waren er 
79% geslaagd, terwijl ze in de zes gemeen-
ten gemiddeld 74% haalden. 

Minder Nederlandsonkundigen?
In 2019 vroegen 180 belastingplichtigen 
een Franstalige versie aan van hun aan-
slagbiljet voor de onroerende voorheffing. 
In 2012 waren er dat nog 381. Dat betekent 
voor onze gemeente 3,4%, iets lager dan 
de 3,8% gemiddeld voor alle zes facilitei-
tengemeenten.
Mogen we klaarblijkelijk veronderstellen 
dat zoals in vorig item al gebleken is, de 
slimste mensen van de zes in Wezem-
beek-Oppem te vinden zijn?

Raar verdeeld
De Vlaamse regering verdeelt haar subsi-

diepot op eigenaardige wijze. Het groot-
ste gedeelte komt, zo berekende (UM) 
in Uitgekamd, uit het Gemeentefonds. 

Kraainem moet zich 
troosten met €150 
per inwoner, Wezem-
beek-Oppem krijgt 

€171. Gent en Antwerpen slokken evenwel 
meer dan €1.700 op.

1/16 Nederlandstalig
Ecolo, dat samen met andere Franstalige 
partijen in Wezembeek-Oppem het poli-
tiek ‘schoon weer’ maakt, heeft, zoals we 
in ‘Uitgekamd’ konden lezen, alhier een 
quasi Franseentalige folder verspreid. Die 
gaat uit van haar mandatarissen André 
Peters, lid van het OCMW, en Gorgu Zey-
nep, gemeenteraadslid. Daarin verzoekt 
Ecolo de inwoners mee te werken aan het 
gemeentelijk mobiliteitsplan. Het studie-
bureau Vectris heeft in opdracht van het 
schepencollege een scenario daarvoor 
uitgewerkt. Ecolo laat verstaan dat het be-
zwaren heeft tegen sommige voorstellen 
van Vectris, o.m. voor wat betreft de ver-
geten voetgangers en een paar brugafslui-
tingen. De partij verzoekt haar lezers de 
kans niet te missen om de gemeentelijke 
enquête in die door de partij voorgestelde 
zin in te vullen. Blijkbaar is de Franstalige 
meerderheid toch niet zo eensgezind.
Voor zover we weten is er alhier geen wer-
king van Groen na het overlijden van de 
Nederlandstalige Ghislaine Duerinckx, 
ooit nog mederedactrice van De Zes. Er 
is evenmin sprake van ooit naar voren ge-
schoven integratie van de plaatselijke Eco-
lowerking in de plaatselijke ‘Groen’-actie.

Eentalig Frans
DCA-woonproject
In het Vlaamse Kortenberg is men zo 
kortzichtig om voor een aldaar gelegen 
bouwproject Prinsenhove met veertig 
appartementen, zes Penthouses en één 
commerciële ruimte ééntalig Franse pu-
bliciteit in Wezembeek-Oppem in de 
brievenbussen te steken.

Wezembeek-Oppem

bron: webstek VRT NWS


