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Taalregistratie: Terug van weggeweest
Ons vorig nummer van De Zes is bij onze lezers nog maar uitgelezen of daar brengt onze voorpagina weer het verhaal van de aan onze zes Vlaamse gemeenten opgesolferde taalre-
gistratie. De uitzending van Ring TV, de regionale zender voor Halle-Vilvoorde van 7 oktober wijdde aandacht aan de diverse arresten van de tweetalige Algemene Vergadering van 
de Raad van State van 22 september. Die eminente raad van federaal benoemde rechters is sinds het beruchte Vlinderakkoord van de regering Di Rupo in 2014 bevoegd om o.m. in de 
afdeling bestuursrechtspraak klachten van inwoners, gemeentebesturen of schepencolleges uit onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel te behandelen en daar uitspraak 
over te doen. Ze kan beslissingen van de overheid desgevallend ook schorsen of vernietigen. 
Voordien was die bevoegdheid toever-
trouwd aan een Vlaamse Kamer van de 
Raad van State en die had verscheidene 
positieve arresten geveld over de rechts-
geldigheid van Vlaamse omzendbrieven 
over de faciliteiten, die niet naar de zin 
van de Franstaligen waren. Bij het Vlin-
derakkoord van 2014 sneuvelde die wet-
geving en betaalde in het federaal par-
lement een Vlaamse meerderheid van 
ALLE parlementsleden van CD&V, sp.a, 
Open Vld en zelfs Groen vanuit de oppo-
sitie o.m. deze prijs voor de goedkeuring 
van de halfbakken splitsing van de kies-
kring Brussel-Halle-Vilvoorde. En werd 
de bevoegdheid over de bestuursklachten 
in onze zes Vlaamse gemeenten van een 
Vlaamse Kamer naar een tweetalige Alge-
mene Vergadering van de Raad van State 
overgedragen. Onder de op TV gebrachte 
omhelzing van de toenmalige parlement-
sleden Luc Van Biesen en Michel Doomst.
In 2014 werd al door die tweetalige Ka-
mer zonder enige wetgevende bevoegd-
heid een berucht arrest geveld, waarbij 
die Algemene Vergadering bij een klacht 
van Caprasse als niet-benoemde burge-
meester van Kraainem, terloops de be-
denking maakte dat ALLE inwoners van 
de zes het recht hadden om vierjaarlijks 
hernieuwbaar een brief te schrijven aan 
het gemeentebestuur om hun documen-
ten in het Frans aangeleverd te krijgen. 
Vijf van de zes gemeentebesturen hebben 
dat zinnetje enthousiast meteen in een 
registratie omgezet en hun burgers die 
mogelijkheid aangeboden en blijven ze 
nog aanbieden. Wemmel deed het eerder 
met lood in de vleugels. Tegen vroegere 
richtlijnen in van hun Vlaamse overheid, 
die een taalregistratie een inbreuk op de 
privacy noemde.
Zo had bevoegd minister Liesbeth Ho-
mans, minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen 
en Armoedebestrijding op 26 juni 2017 
een besluit van het schepencollege van 
Sint-Genesius-Rode, van Drogenbos en 
van Wezembeek -Oppem betreffende uit-
voering van een arrest van de Raad van 
State inzake taalfaciliteiten en van het be-
sluit van de gemeenteraad van Rode van 
16 mei 2017 over communicatie van het 
arrest van de Raad van State vernietigd.
Tegen die vernietiging door Homans gin-
gen de drie gemeentebesturen in beroep, 
net als tegen vernietigingsbeslissingen 

over gemeenteraadsbeslissingen inzake 
gemeenteraads- en parlementsverkiezin-
gen in Rode. Werk aan de winkel dus voor 
de tweetalige Kamer. In de vijf gevallen 
werd Homans met haar vernietigings-
besluiten teruggefloten. De gemeenten 
kregen gelijk met argumenten die deden 
terugdenken aan het arrest Caprasse. Uit 
2014. Zij hadden gedaan wat ze in 2014 
toevallig in het niet bindend gedeelte van 
het arrest hadden ingefluisterd gekregen: 
hun ingezetenen, welke taal ze ook spra-
ken, de mogelijkheid geboden om vier-
jaarlijks de wens uit te drukken Franse 
documenten toegestuurd te krijgen.
Burgemeester Frédéric Petit van We-
zembeek-Oppem reageerde in Ring TV 
opgelucht en blij maar niet euforisch om 
wat hij noemde ‘de duidelijkheid over 
het taalregister.’ Hij verwacht nu dat de 
Vlaamse overheid het arrest zal naleven.
Rechters zijn naar ons inzien geen wet-
tenmakers. Omwille van de scheiding der 

machten. Maar tegen de uitspraken van 
de Raad van State is geen beroep moge-
lijk. Met die uitspraak zijn we, zeker voor 
wie gemeentelijk voor Franstalige docu-
menten koos, in een tweetalige, jazelfs 
Franstalige gemeente aangeland. En dan 
durven de edelgestrenge rechters nog be-
weren dat die gemeentenaren in een één-

talig Nederlands gebied wonen, en zeker 
met voorrang voor het Nederlands. Van 
integratie, laat staan van assimilatie is 
hier helemaal geen sprake.

Pour les Wallons la meme chose?
Evenmin is er sprake van wederkerigheid 
in de vier Franstalige gemeenten met faci-
liteiten voor Nederlandstaligen: Edingen 
(Enghien, ooit een Vlaamse stad), Ko-
men-Waasten, Moeskroen en Vloesberg 
(Flobecq). Die hangen enkel en alleen af 
van Franstalige kamers. Is dat misschien 
geen discriminatie? 

En hoe reageerden de partijen?
Klaas Slootmans, kamerlid van Vlaams 
Belang, roept bevoegd minister Bart So-
mers op om zich te houden aan de Om-
zendbrief Peeters, die niet vernietigd is. 
De minister zal het arrest van de Raad van 
State laten bestuderen door bevoegde ju-
risten van de overheid en zal voorlopig de 
Omzendbrief van 2007 naleven en facili-
teiten zo restrictief mogelijk laten invul-
len om het gebruik van het Nederlands in 
onze gemeenten te beschermen.
Van N-VA-zijde lazen we op de webstek 
van Doorbraak een zeer overzichtelijk ar-
tikel van Tijl Rommelaere, die, als N-VA-
lid van Ronse, de faciliteitenproblematiek 
aldaar en bij ons op zijn duimpje kent. Hij 
besloot zijn overzicht met de bedenking: 
‘De architecten van de staatsstructuur 
hebben de taalfaciliteiten gecreëerd. Nu 
is het aan de politici van vandaag om het 
in de federale Kamer op te lossen en de 
deur definitief te sluiten.’ Meer reacties 
van die partij kwamen ons niet ter ore. En 
de andere Vlaamse partijen? Te lui om te 
reageren?

.org

Dank
De Vlaamse Kring Duffel, die ons in de 
voorbije jaren ook een helpende hand 
kwam toesteken bij onze abonnementen-
werving, kwam nu met een gift van €150 
over de brug. Oprechte dank.
De Vlaamse Kring Herk-de-Stad steunde 
ons met €100. Met evenveel dank.
Van Vlaamse Volksbeweging Dilbeek kre-
gen we €250 ter bemoediging. Met dank-
bare handen aanvaard.
De vzw Flandria uit het Gentse Sint- 
Amandsberg, die ons al meer dan tien jaar 

zeer ruim steun verleent, kwam ons weer 
met €300 moed en volharding inspreken.
Onze oprechte dank ook voor de duizen-
den abonnees, die bij onze oproep tot 
hernieuwing van hun abonnement op De 
Zes begin september spontaan €5 voor 
een gewoon abonnement of €13 en meer 
betaalden voor een steunabonnement. 
Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan 
kan u ook uw bijdrage storten op reke-
ning BE82 4366 2473 9168 van het Komi-
tee der Randgemeenten met als medede-
ling: ‘(Steun)abonnement De Zes’ Dank 
bij voorbaat.

Het nieuwe gemeentehuis van Wezembeek-Oppem. Nog volop in afwerking zodat de 
diensten op 23 november kunnen verhuizen. De meerderheid heeft deze mastodont de 

Engelse naam ‘City Hall’ gegeven. Volgens de burgemeester ‘omdat het zoveel meer is als 
een gemeentehuis’. van Dale woordenboek vertaalt het naar ‘gemeentehuis’...



Dank u, Felix
Franse tussenkomst
UF-gemeenteraadslid Jonathan Adriaens 
kwam op de gemeenteraad van 16 sep-
tember tussen in het 
Frans. Tot ongenoe-
gen van de meerder-
heid. Die schorste 
evenwel de gemeenteraad niet, wat en-
kele weken voordien in Linkebeek wel 
gebeurd was.

Toch beterschap
Waar wij in een vorig nummer en ook 
nog in dit nummer in een overzicht van 
onze zes gemeenten niet bepaald enthou-
siast waren over de vaccinaties in onze 
gemeente, moeten wij eind oktober toch 
met bloemen strooien voor de recente 
inspanningen van het gemeentebestuur. 
Vijf keer na elkaar kregen onze inwoners 
nu al de kans zich in de gemeente te laten 
inenten tegen covid-19. En met succes. 
Dus felicitaties voor het gemeentebe-
stuur, dat ook zorg droeg voor de logistie-
ke steun en de inzet van zijn ambtenaren.

Stilaan beterschap
Het verenigingsleven in dit dorp, dat 
Wim Van Gelder in zijn boek ‘Wande-
len in de 6’ ‘het dorp met de slanke lijn’ 
noemde, neemt stilaan weer toe. Hopelijk 
komen er nu mogelijkheden om te verga-
deren of te feesten, die voordien door het 
sluiten van de gemeentelijke feestzaal en 
zaal Paviljoen en na het omvormen van de 
Regenboogzaal in een sociaal restaurant 
bemoeilijkt zijn, nu weer toe.

Van kunstschilder Felix De Boeck
We bleven haast een uur lang geboeid 
luisteren naar een vraaggesprek op ra-
dio Klara van Chantal Pattyn met David 
Veltman. Die Nederlander uit Groningen 
was vaak op tocht met een Vlaamse vrien-
din en was ook aanbeland in het Felix De 
B o e c k m u -
seum, nu 
FeliXart Mu-
seum in Dro-
genbos.
Hij heeft nu 
een weten-
s c h a p p e l i j -
ke biografie 
van Felix De 
Boeck (1898-
1995), de boer 
en avant- 
garde schil-
der, de fla-
mingant en 
k a t h o l i e k , 
g e s c h re v e n 
Hij had er zo-
wat vijf jaar, 
van 2016 tot 
eind januari 
2021 aan ge-
werkt en er 
een docto-
raatscriptie 
aan de Rijks-
universiteit 
G r o n i n g e n 
van gemaakt. Het boek verscheen onder 
de titel: “Sterven in het bed waarin ik ge-
boren ben’. Naast een overzicht van zijn 
kunstenaarschap kregen we in de uitzen-
ding ook flitsen te horen van de levens-
loop (1898-1995) van deze welbespraakte 
kunstenaar en ook van zijn Vlaamsge-
zindheid. Die kreeg hij mee o.m. van zijn 
oom Jan-Baptist Van Breetwater, broer 
van zijn moeder, die in Drogenbos het nu 
nog bestaande café ‘Au cher ami’ uitbaat-
te. (nu ‘k ‘Zeg a moda’).

Felix De Boeck II
Op ons bureau ligt de pas verschenen 
meer dan lezenswaardige biografie van 

Felix De Boeck, ge-
schreven, door de 
Groningenaar David 
Veltman. Wij zijn niet 

meteen deskundigen in het merkwaar-
dig landschap van de schilderkunst en de 
evolutie die deze kunstuiting tussen We-
reldoorlog I en het eind van vorige eeuw 
doorliep en de invloed daarvan op kunst-
schilder Felix De Boeck. 
Waar we als Komitee der Randgemeenten 
meer op focusten en ook meer wilden over 
weten, is het flamingantisme van Felix De 
Boeck in zijn tijd en zeker ook in zijn (la-
tere)faciliteitengemeente Drogenbos. Daar 
werd de Vlaamsgezinde schilder al in en 
meteen ook na de Eerste Wereldoorlog mee 
geconfronteerd. Met de opsluiting in de ge-
vangenis van zijn broer Marcel en zijn oom 
Jan-Baptist Van Breetwater op beschuldi-
ging van activisme. Het hele verhaal had 
ook te maken met de openlijke hetze van de 
Franstalige onderpastoor Emmanuel Van 
Volxem. Die leidde zelf een caritatieve or-
ganisatie ten bate van de krijgsgevangenen 
in Duitsland. In oktober 1917 schilderde hij 
van op de kansel de flaminganten van de 
Groeningerwacht als ‘goddeloze mannen 
en hoovaardige zotten af.’ Felix De Boeck 
was de secretaris van de Groeningerwacht. 
Die plande in in de herberg ‘Au cher ami’ 
van Breetwater een meeting, ook ten bate 
van de krijgsgevangenen in Duitsland, een 
toneelvoorstelling en een daarop volgende 
toespraak over het Nederlandstalig onder-
wijs in Brussel. Samen met de voorafgaan-
de waarschuwing voor de aangekondigde 
spreker van de nonnen via de hun toever-
trouwde kinderen tot hun ouders en don-
derpreek van onderpastoor Van Volxem 
was dit er de oorzaak van dat de geplande 
voorstelling slechts door een handvol men-

sen werd bij-
gewoond.
Te n g e v o l g e 
van de herrie 
hieromtrent 
werd de on-
d e r p a s t o o r 
voor het Duit-
se krijgstribu-
naal gedaagd, 
waar hij tot 
vier maand 
cel werd ver-
oordeeld en 
effectief drie 
m a a n d e n 
moest gaan 
zitten. 
Je kan je in-
denken dat 
zoiets in het 
k a t h o l i e k e 
D r o g e n b o s 
van toen de 
gemoederen 
van voor- en 
tegenstanders 
grondig heeft 
beroerd en 

zelfs aldaar zijn nasleep heeft gehad tot in 
en na de Tweede Wereldoorlog.
Wie belangstelling heeft voor het leven en 
het (kunst)werk van Felix De Boeck kan 
hiervoor terecht in het Felix De Boeckmu-
seum.
De biografie van Felix De Boeck(1898-1995) 
geschreven door David Veltman, is 
verkrijgbaar in het FeliXart Muse-
um, Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos.  
Kostprijs €29,90, verzending €4. 
Tel: 02 377 57 22 - e-mail: info@felixart.org

Drogenbos

En français...
Meer tuin en faciliteiten
VRT-Nieuws stuurde in een uitzending 
van Lennart Segers re-
porter Jeroen Tuyten 
naar een Kraainems 
Immokantoor. Tuyten 
had immers op de Im-
moweb gelezen dat Kraainem de duurste 
gemeente van Vlaams-Brabant was om een 
woning te kopen. De prijsmap vermeldt 
immers dat aldaar een woning €3281 per 
m² wordt betaald. In heel Vlaanderen zijn 
alleen in Knokke Heist en in Nieuwpoort 
de woningen nog duurder. Voor Vlaams-
Brabnt staan de faciliteitengemeenten 
Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode 
en Linkebeek eveneens in de top tien.
Welke verklaring geeft deze immobeheer-
der voor deze jarenlang aanslepende prij-
zenevolutie?
Aan de overkant van zijn kantoor begint de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe, één van 
de duurste gemeenten van Brussel. De re-
gistratiebelastingen liggen in het Brussels 
Gewest een pak hoger dan in Vlaanderen. 
De tuinen in Brussel zijn doorgaans een 
pak kleiner dan die van Vlaanderen. In 
Kraainem zijn er faciliteiten voor Frans-
taligen. Als Franstaligen vanuit Brussel de 
straat oversteken, hebben ze daar meteen 
minder belastingen, meer tuin, en ze krij-

gen daarbovenop faciliteiten. Bovendien 
zijn de kopers vaak werkzaam voor een 
of andere Europese instelling en met hun 

daar ruim verdiende 
centen kopen zij de 
vrijkomende wonin-
gen met steeds maar 

stijgende prijzen voor de neus weg van de 
zeldzamer wordende Kraainemnaars van 
ter plekke.
Is het dan te verwonderen dat deze immo-
beheerder in zijn kantoor de Vlamingen 
die in zowat tien jaren inlichtingen kwa-
men vragen, op zijn vingers kon tellen?

Texte en français
In de webstek van de tweetalige meer-
derheidspartij Kraainem Unie lezen we 
‘dat de gemeenteraad kennis neemt van 
het (negatief) antwoord van het Vlaams 
Gewest op haar (nvdr beter ‘zijn’) verzoek 
van 26 april 2021 om op alle betalingsver-
richtingen en gepersonaliseerde brieven 
(voor gewestbelastingen) te vermelden 
‘Texte en français sur demande écrite. 
Mentionnez l’article de rôle s.v.p’. Volgens 
de Vlaamse administratie is een Franse 
vermelding op een officiële tekst van het 
Vlaams Gewest niet in lijn met de taal-
wetten. Het college volgt dit dossier op 
voor een mogelijkheid tot beroep.’ 

Kraainem

Sint-Genesius-Rode

Gordel en school
Eerste Gordel
Veertig jaar geleden stonden onze voor-
zitter André Lerminiaux en ons voormalig 
bestuurslid Mija De 
Greef als initiatiefne-
mers bij het gemeen-
tehuis van Sint-Ge-
nesius-Rode bij het vertrekpunt van de 
allereerste Gordel. Of er zoals toen uit-
gebazuind werd 1302 vertrekkers waren 
kunnen we nu niet meer achterhalen. Wel 
dat we toen aan het beginpunt stonden 
van een manifestatie, die het begin inluid-
de van tientallen jaren van fiets- en wan-
delgordels. Op het hoogtepunt van deze 
bemoedigende manifestaties kwamen 
tot 120.000 enthousiastelingen opdagen. 
Naast de sportieve droegen die Gordels 
ook een belangrijke niet-partijpolitieke 
boodschap uit: kennismaking met en be-
scherming van het Vlaams karakter van 
onze Vlaamse gemeenten rond Brussel.

Smalletjes
In de plaatselijke Vlaamse gemeenschaps-
krant konden we lezen dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest besliste om ter 
hoogte van de Sint-Hubertusdreef in het 
Zoniënwoud, waar Rode grenst aan Ukkel 
het autoverkeer van twee op één rijstrook 
terug te brengen, naar verluidt om het 
kruispunt met de Waterloosesteenweg 
veiliger te maken. Het schepencollege van 
Rode had hieromtrent een negatief advies 
uitgebracht omdat hierdoor zijns inziens 
de files naar de hoofdstad nog zouden 
vergroten.
Er is ooit een tijd geweest waarin alle 
toenmalige zes burgemeesters van onze 
faciliteitengemeenten een motie onderte-
kenden om in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest opgenomen te worden. Van die 
ziekte zijn ze nu hopelijk toch wat gene-
zen.

50.000 euro
Het schepencollege besliste €50.000 euro 
vrij te maken als steun voor het door wa-
tersnood getroffen Wallonië. Bij voorkeur 
voor een concreet schoolproject.
We gunnen onze landgenoten deze cen-
ten van een Vlaamse gemeente, maar stel-

len ons bij deze transfer twee voorzichtige 
vragen: zou het bedrag even hoog zijn als 
Vlaanderen een soortelijke ramp zou tref-

fen? En zouden de 
schoolgangertjes van 
de betrokken school 
bereid zijn om tal-
rijker dan voorheen 

Nederlands in plaats van Engels als twee-
de taal te kiezen? Als was het maar om 
‘dank u’ te kunnen zeggen?

Rodenaren eerst?
De Nederlandstalige secundaire school 
van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut, zo le-
zen we in ‘Buurten’, de Vlaamse gemeen-
schapskrant, is in één jaar tijd van 575 
leerlingen naar 640 gestegen. Dat bracht 
en brengt voor deze school met haar nieu-
we directeur, Jeroen De Greef, een pak 
uitdagingen mee. O.m. drie container-
klassen en plannen voor een nieuwbouw. 
De geplande capaciteitsverhoging van 130 
leerlingen werd verhoogd naar 150 omdat 
anders leerlingen van de basisschool door 
de selectieregels van het middelbaar on-
derwijs, waar iedereen zich kan aanmel-
den, konden weggeselecteerd worden.
Daarom hoopt de directie dat de hogere 
Vlaamse overheid bij de toewijzing van 
een plaats in de betrokken school het na-
bijheidscriterium, dat voor de basisschool 
geldt, in het middelbaar onderwijs zal 
invoeren. Daardoor krijgt de betrokken 
school de toelating om leerlingen uit de 
schoolomgeving voorrang te verlenen. 
De schooloverheid dringt er bij de Vlaamse 
overheid op aan het al te beperkte aanbod 
van Nederlandstalige scholen in het zuiden 
van Brussel uit te breiden. Door die beper-
king sturen ouders van kinderen aldaar, 
welke taal ze ook spreken, en die verlan-
gen dat hun kinderen degelijk onderwijs 
krijgen, nu hun kinderen naar de Vlaamse 
gordel met zijn Nederlandstalige scholen.
Zelfs het doorgaans Fransgezind gemeen-
tebestuur beseft naar verluidt de nood-
zaak om een deel van de prijs te dragen, 
die het optrekken van het leerlingenaan-
tal in het eerste jaar van de enige Neder-
landstalige middelbare school in Rode 
met zich meebrengt.
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Ring en register
Alleen ‘avenue’
Era Key One van de Limburg Stirumlaan 
vindt het niet nodig een verkochte woning 
in de Avenue H. Consci-
ence ook in het Neder-
lands te vermelden.

Lage vaccinatiegraad
Wemmel en Drogenbos hebben zeker re-
denen te over om de coronapas in te voe-
ren. Qua vaccinatiegraad (aantal volledig 
gevaccineerden / totale bevolking) in onze 
zes gemeenten bengelen beide gemeen-
ten onderaan met respectievelijk 65,5% 
en 63,95% (cijfers tot 21 oktober 2021). We 
schreven in ons vorig nummer reeds dat 
de Brusselse mentaliteit in verband met 
vaccinatiebereidheid ook een deel van de 
Wemmelse bevolking aantast. Nochtans 
beschikt Wemmel op zijn grondgebied 
over het vaccinatiecentrum voor de regio 
Grimbergen (Grimbergen, Meise, Kapel-
le-op-den-Bos en Wemmel), dat zeer effi-
ciënt werkt tot grote tevredenheid van de 
gebruikers. Deze komen dan relatief wel 
vooral uit de andere gemeenten. Voor de 
volledige regio Grimbergen bedraagt de 
vaccinatiegraad immers 74,2%. Voor heel 
Vlaams-Brabant ligt het cijfer op 77,69% 
terwijl op het niveau van het Vlaams Ge-
west de vaccinatiegraad 79,67% bedraagt.

Neo-project en Ring
In Wemmel worden de dossiers Neo-pro-
ject en de herinrichting van de Ring met 
argusogen gevolgd. Voor de ontsluiting 
van het Neo-project op de Heizel naar de 
Ring rekende Brussel op een verbindings-
weg via een tunnel onder de Romeinse 
Steenweg. Tot nog toe weigerde Vlaande-
ren steeds een vergunning hiervoor. Net 
omwille van de mobiliteitsproblematiek 
verwierp de Raad Van State tot driemaal 
toe de Brusselse plannen. 

Volgens de Werkvennootschap, de 
Vlaamse instantie, die het dossier over de 
Ring en ook de studie naar de Heizelont-
sluiting beheert, zou er een oplossing in 
de maak zijn die men hoopt af te ronden 
in november dit jaar. Naar verluidt zal 
Vlaanderen zijn verzet laten varen tegen 
het doortrekken van de verbindingsweg 
onder de Romeinse Steenweg naar de 
Ring. Vlaanderen zou hiermee Brussel 
willen paaien en hoopt dan op een con-
structieve medewerking van Brussel bij 
de herinrichting van de Ring.
Of dit de definitieve doorbraak voor het 
Neo-project betekent is nog maar de 
vraag. Volgens BRUZZ zit er haar in de bo-
ter binnen de Brusselse regering zelf. Met 
name Ecolo ziet de noodzaak om verder te 
gaan met de ontwikkeling van een shop-

pingcenter van 72.000m² niet meer zitten. 
Het Gewestelijk Bestemmingsplan werd 
reeds drie keer gewijzigd en telkens slaag-

de een platform 
van milieuvereni-
gingen, buurtco-
mités en midden-

standsorganisaties erin om de plannen 
met succes aan te vechten.
Ondertussen werkt het kabinet van Brus-
sels minister-president Vervoort opnieuw 
aan een nieuwe versie van het Gewestelijk 
Bestemmingsplan. Of daarin nog sprake 
zal zijn van een shoppincenter is lang niet 
zeker. Ook de plannen voor een groots 
congrescentrum met bijhorend hotel lij-
ken danig afgezwakt. Er zou nu sprake 
zijn van een renovatie van de Heizelpalei-
zen met plaats voor een congrescentrum 
op dezelfde site.

Taalregister
Tot nog toe bleef de Vlaamse Regering on-
verkort vasthouden aan de omzendbrief 
Peeters, die stelt dat Franstalige inwo-
ners van een faciliteitengemeente die een 
Franstalig document willen ontvangen, 
dat telkens opnieuw moeten aanvragen. 
De Franstalige burgemeesters in de facili-
teitengemeenten vinden één keer vragen 
voldoende en legden daarom een taalre-
gister aan. Voormalig Vlaams minister 
van Binnenlandse Aangelegenheden Lies-
beth Homans vernietigde stelselmatig 
de aanmaak van taalregisters wegens in 
tegenspraak met de omzendbrief Peeters.
In 2014 interpreteerde de Raad van State 
de omzendbrief nogal soepel en stelde dat 
een aanvraag voor Franstalige documen-
ten slechts één keer om de vier jaar moest 
aangevraagd worden. Tot groot jolijt van 
de Franstalige burgemeesters in de facili-
teitengemeenten herhaalde de (sinds de 
splitsing van BHV tweetalige Algemene 
Vergadering van de) Raad Van State dit 
standpunt in zijn jongste arresten.
Wemmel had zich over het gebruik van 
het taalregister niet aangesloten bij de 
procedure van de andere faciliteitenge-
meenten. Het Wemmels gemeentebe-
stuur heeft wel altijd nauwgezet de ar-
resten van de Raad van State gevolgd en 
zo ook ingevolge het arrest van 2014 een 
taalregister aangelegd. Momenteel bevat 
deze 600 namen en het aantal neemt eer-
der toe. Burgemeester Walter Van Steen-
kiste stipt aan dat in zijn oorspronkelijk 
arrest de Raad van State uitdrukkelijk 
aangeeft dat de faciliteitengemeenten het 
taalregister niet actief mogen promoten. 
Toch bericht ook Wemmel jaarlijks in het 
gemeentelijk infoblad over het bestaan 
van dit register, zij het niet al te omstan-
dig. Andere gemeenten voeren een meer 
actieve promotie voor het taalregister 
door de inwoners rechtstreeks aan te 
schrijven. 
De Wemmelse burgervader vermoedt 
dat door het jongste arrest de juridische 
carrousel niet zal stoppen en nieuwe ver-
nietigingen van beslissingen van het sche-
pencollege en daaropvolgende procedures 
bij de Raad Van State zullen plaatsvinden. 
Hij roept bevoegd Vlaams minister Bart 
Somers op om een nieuwe omzendbrief 
te maken die rekening houdt met de ar-
gumenten van de Raad van State en de 
discussie definitief moet beslechten.
Om het Nederlands in onze gemeenten 
de plaats te geven die het verdient, wen-
sen wij vanuit het Komitee der Randge-
meenten de Vlaamse regering in deze veel 
vastberadenheid toe en durven erop ver-
trouwen dat de omzendbrief Peeters en 
de oorspronkelijke interpretatie gehand-
haafd blijven.

Wemmel

Geschorst
Nieuwe schepen
Voor de tweede keer moet de coalitie een 
verkozen mandataris van de meerderheid 
vervangen. Opnieuw 
ten gevolge van ver-
huis naar een andere 
gemeente om famili-
ale reden. Raadslid Mitra De Kempeneer, 
lijstaanvoerder van de enige tweetalige 
lijst, die een coalitie met de lijst Link@
venir van burgemeester Ghequière had 
gesloten, was al naar een andere gemeente 
vertrokken. Nu was het de beurt aan sche-
pen Marco Schetgen. Deze plaatselijke 
huisarts-politicus van duidelijke PS-sig-
natuur is een doorwinterd zwaargewicht 
in de Linkebeekse politiek. Bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen brak hij sa-
men met vele anderen met aangewezen 
maar niet-benoemde burgemeester Da-
mien Thiéry en zijn francofiele eenheids-
lijst. Om op die lijst met lijstaanvoerder 
Ghequière zeven van de vijftien zetels 
te behalen en als rechtstreeks verkozen 
schepen uit de bus te komen. Om daarna 
coalitie te vormen met de drie gekozenen 
op de tweetalige lijst Activ’.
Waarom hij nu LInkebeek verlaat en de 
bescherming van de rechten van de Frans-
taligen in de Vlaamse gordel, één van zijn 
dada’s, aan anderen overlaat, is ons niet 
duidelijk.
De nieuwe schepen is Cédric Letier en hij 
krijgt alle bevoegdheden van zijn voor-
ganger.
Als plaatsvervangend gemeenteraadslid 
krijgen we Pierri Vercheval.

Gemeenteraad geschorst
‘Op de gemeenteraad van eind augustus 
kwam, zo lezen we in Sjoenke, de Vlaam-

se gemeenschapskrant, oppositieraadslid 
Charlotte Murphy-Houset van de lijst 
Ensemble LKB Samen (van lijstaanvoer-

der oud-afgewezen 
franskiljonse bur-
gemeester Damien 
Thiéry, n.v.d.r.) tus-

sen in het Frans. Gemeenteraadsvoorzit-
ter Roel Leemans van de tweetalige lijst 
Activ’ waarschuwde haar meteen dat hij 
de zitting zou schorsen als ze volhardde. 
En hij voegde de daad bij het woord toen 
ze opnieuw Frans sprak.
Misschien kan deze fanatieke francofiele 
dame zich er nu over gaan bezinnen dat 
in de Linkebeekse gemeenteraad de Wet 
van Murphy (Als er iets kan scheef gaan, 
dan gaat het ook scheef) met Roel aan het 
stuur van geen tel is. 

Brusselse invasie
Vorig jaar, zo lezen we opnieuw in Sjoen-
ke, zijn er 253 inwoners van het Brussels 
Gewest in Linkebeek komen wonen. Met 
een hoogtepiek tijden de laatste tien jaren 
in 2015 toen het er 266 waren en een diep-
tepiek in 2012 met 191.
Uit Wallonië kwamen er in 2020 41 Wa-
len, ongeveer evenveel als in de vooraf-
gaande tien jaren met een piek van 59 in 
2012.
Uit Vlaanderen kwamen er 11 in 2020. 
Tussen dat jaartal en 2011, schommelt het 
pover aantal inwijkelingen tussen 4 en 22.
Wie uit deze cijfers niet de conclusie trekt 
dat de al 58 jaar misbruikte faciliteiten 
voor Franstaligen een aanzuigeffect heb-
ben op vooral Franstaligen en bovendien 
Nederlandstaligen afstoten omdat ze zich 
in Linkebeek niet meer THUIS voelen, is 
ziende blind.

Linkebeek

Vaccinatiegraad in de zes (21/10/2021)
volledig gevaccineerden/totale bevolking

Drogenbos 63,95%
Kraainem 69,07%

Linkebeek 72,19%
Sint-Genesius-Rode 70,79%

Wemmel 65,50%
Wezembeek-Oppem 71,76%

Duur en rijk
Schoolgangers
In de Vlaamse gemeenschapskrant ‘Uit-
gekamd’ lezen we dat in de Nederlandsta-
lige gemeenteschool 
op 1 februari 85 kleu-
ters ingeschreven wa-
ren en 94 leerlingen 
in de lagere school. De Franstalige school 
La Fermette had er beduidend meer: 177 
kleuters en 257 leerlingen in de basis-
school.

Geen verhoging
De Franstalige LB-Union-meerderheid 
ging niet in op het voorstel van de Neder-
landstalige oppositie om in dit coronajaar 
de subsidies voor de verenigingen uitzon-
derlijk met 30% te verhogen.

Rijke erflaters
De gemiddelde nalatenschap in onze fa-
ciliteitengemeente voor 2019 bedroeg 

€280.737, goed voor de tweede plaats in 
het Vlaams Gewest. In buurgemeente 
Kraainem lieten de overledenen gemid-

deld €335.610 na. Zij 
klopten, voor zover 
overledenen dat nog 
kunnen, Sint-Mar-

tens-Latem op plaats 3 met €276.034.

Dure huizen
De mediaanprijs, dit is de prijs, waarbij 
50% van de verkochte huizen goedko-
per zijn en 50% duurder. Woonhuizen in 
open bebouwing kosten in Vlaanderen 
€349.000. In Brussel €960.000 Als je zo 
een woning in Wezembeek-Oppem wil 
kopen moet je daarvoor €500.000 neer-
tellen. Onze gemeente haalt daarbij de 
vierde plaats na Knokke-Heist, na Kraai-
nem met €583.000 en Sint-Martens-La-
tem met €557.000. In Rode met haar zes-
de plaats dok je €470.000 af. 

Wezembeek-Oppem

Romeinse Steenweg: komt er een tunnel?



Ieder zijn zes
En in Brussel ?
In een zeer lezenswaardige column in De 
Tijd van 20 oktober 2021 haalt Luckas 
Vander Taelen de uitspraak van de Raad 
van State aan om te wijzen op de merk-
waardige toegeving van de Vlaamse on-
derhandelaars die, ter compensatie voor 
de splitsing van Brussel Halle Vilvoorde, 
instemden met het bevoegd verklaren van 
de tweetalige Algemene Vergadering van 
de Raad van State over geschillen in de fa-
ciliteitengemeenten.
De auteur koppelt terug naar de taalperi-
kelen in Brussel en hekelt de houding van 
de Vlaams-Brusselse politici aldaar.
Dat de Vlaamse regering aangeeft er alles 
aan te willen doen om het Nederlands te 
beschermen en de faciliteiten te beper-
ken, staat volgens Vander Taelen in schril 
contrast met het ontbreken van eenzelf-
de Vlaamse reflex als het over de verde-
diging gaat van de taalwetten in Brussel.’ 
Dat de taalwetten in Brussel systematisch 
met de voeten getreden worden is voor de 
Vlaams-Brusselse politici geen reden om 
het voorbeeld te volgen van de Franstali-
gen in de Vlaamse Rand om een verbeten 
juridische strijd te voeren bij de Raad van 
State.’ Blijkbaar is de harmonische coha-
bitation met de Franstaligen belangrijker 
dan het laten respecteren van Vlaamse 
verworvenheden na een decennialange 
strijd voor het Nederlands in Brussel, al-
dus Vander Taelen.

Cijfers Kind en Gezin
Kind en Gezin publiceert jaarlijks cijfers 
over de taal die moeders spreken met hun 
pasgeboren kinderen. Uit de cijfers voor 
2020 blijkt opnieuw dat het gebruik van 
het Frans in Vlaanderen terrein wint en 
dan vooral in Vlaams-Brabant. Volgens 
Kind en Gezin wordt één kind op de vier 
in Vlaams-Brabant in het Frans opgevoed. 
Het wekt geen verbazing dat onze zes fa-
ciliteitengemeenten hierbij de koplopers 
zijn. We geven de cijfers voor wat ze zijn.

Hoewel Kind en Gezin in 2020 in heel 
Vlaanderen minder geboortes registreer-
de, werden in Vlaams-Brabant meer ge-
boortes geteld. 
In Vlaanderen zou 30% van de kinderen 
worden opgevoed in een andere taal dan 
het Nederlands. Het Frans zou hier 6.4% 
van uitmaken terwijl Arabisch met 4.3% 
en Turks met 2.6% de top drie vervolledi-
gen. 

Een obscuur clubje dat luistert naar de 
naam Association pour la Promotion de 
la Francophonie en Flandre (APFF) maakt 
zich in de Franstalige pers vrolijk over 
deze cijfers en stelt triomfantelijk vast dat 
het Frans terrein wint in Vlaanderen.
Er is duidelijk nog werk aan de winkel 
wat integratie en inburgering betreft en 
een grote taak lijkt weggelegd voor ge-
degen Nederlandstalig onderwijs in onze 
Vlaamse gordel rond Brussel.

34% Nederlands tweede taal
Slechts 34% van de leerlingen van het 
Franstalig voortgezet onderwijs in Wal-
lonië koos vorig studiejaar het Neder-
lands als tweede taal. 64% koos Engels 
als tweede taal en 2% koos voor Duits. 
De in Vlaanderen redelijke bekende Waal 
Christophe Deborsu had daar niet alleen 
het veelgebruikte Engels in de sociale me-
dia als verklaring voor maar ook het in 
Wallonië wijd verspreide N-VA-imago van 
Vlaanderen, dat straks splitsen wil.
Weten ze nog niet dat de N-VA die split-
sing zelf in de koelkast heeft gestoken? Al 
vast tot 2024.

Hoeveel inschrijvingen?
In Drogenbos werden dit schooljaar in 
de Franstalige kleuter- en basisscholen 
49 leerlingen ingeschreven, in Kraai-
nem 65, in Linkebeek 29, in Sint-Genesi-
us-Rode 90, in Wemmel 130, in Wezem-
beek-Oppem 114. Alle nieuw ingeschreven 
leerlingen werden door de voortdurende 
coronacrisis uitzonderlijk alleen op ad-
ministratieve basis gecontroleerd of ze 
voldeden aan de bij wet voorgeschreven 
voorwaarden (dwz: Frans is hun moeder-
taal of de gebruikelijke taal van het kind 
en het gezinshoofd houdt verblijf in een 
faciliteitengemeente). Van 5 leerlingen 
(2 in de Franstalige basisschool in Wem-
mel en 3 in La Fermette (Het Hoeveke) 
in Wezembeek-Oppem) werd vastgesteld 
dat het gezinshoofd geen verblijf hield 
in de betrokken gemeente(n). Die leer-
lingen werden uitgeschreven. Aldus het 
antwoord van Thomas Dermine, staats-
secretaris, belast met Wetenschapsbeleid, 
bevoegd in deze materie voor de desbe-
treffende federale inspectie, aan Kamerlid 
Barbara Pas.

Citaat uit Randkrant
De Randkrant is een maandblad, dat door 
de Vlaamse Gemeenschap en de provincie 
Vlaams-Brabant kosteloos in alle brieven-
bussen van de Vlaamse rand rond Brussel 
wordt verspreid. 
Daarin lezen we volgende raadgeving 
van de voorzitter Jo Van Vaerenbergh: 
’Vzw ‘de Rand’ wil ook meer inzetten op 
bewustmakingscampagnes en beeldvor-
ming naar de ontvangende samenleving.’ 
We horen iemand moeite doen om zich in 
het Nederlands uit te drukken en schake-

len vanuit een aangeleerde reflex zelf over 
naar het Frans. Voor veel van die nieuwe 
inwoners is dat Frans ook maar de twee-
de of derde taal… Geef die mensen die het 
Nederlands nog aan het leren zijn de kans 
om dat Nederlands ook effectief te oefe-
nen. Het neemt misschien wat meer van 
je tijd, maar het loont op lange termijn.’

Faciliteitencitaat
In het informatief ’t Pallieterke, 
Vlaams-Nationaal weekblad voor mensen 
met een goed hart en een slecht karak-
ter, bracht redacteur Michaël Vandamme 
een lezenswaard interview met Christian 
Laporte, oud-jounalist van Le Soir, na-
dien van La Libre. Wij citeren wat hij ver-
telde over ‘faciliteiten’. “Vroeger pleitte ik 
voor tweetaligheid in Beersel, de gemeen-
te waar ik opgroeide… Maar al snel evolu-
eerde ik tot een Waalse regionalist, eerder 
dan een Brusselse ‘militant’ in de Rand.’ 
En elders: ’Voor mij mochten de facilitei-
ten blijven bestaan maar ik koesterde en 
koester nog steeds de hoop dat de Frans-
taligen zich ook beter zouden integre-
ren. Je mag ook de feiten niet loochenen. 
Als duidelijk wordt dat het verhaal van 
de faciliteiten eindig is, dan moet je dat 
aanvaarden. En de eentaligheid ook res-
pecteren.’ Wat wij graag voortschrijdend 
inzicht noemen. En daarbij ook graag de 
eindigheid van de faciliteiten naar voren 
schuiven.

Cijfers zijn cijfers
Wij plukken uit de brochure ‘De Talentel-
ling in en rond Brussel’ van Hein Picard
Die talentellingen vormden een wettelijk 
luik van de tienjaarlijkse volkstellingen, 
die in ons land werden gehouden. In de 
loop der jaren veranderde de vraagstelling, 
maar sinds de talentelling van 1930 en de 
daarop volgende wet van 28 juni 1932 inza-
ke het gebruik der talen in bestuurszaken-
waren daar belangrijke territoriale conse-
quenties aan verbonden. Op uitdrukkelijk 
Waals verzoek kwam er toen een stelsel 
van gewestelijke eentaligheid. Het Frans 
zou de bestuurstaal blijven in Wallonië, 
het Nederlands werd de bestuurstaal in 
Vlaanderen. Gemeenten moesten echter 
van bestuurstaal veranderen zodra- vol-
gens de jongste tienjaarlijkse volkstel-
ling- een meerderheid van de inwoners 
zouden verklaren meestal een andere taal 
te gebruiken. Een tweetaligheidsregime 
diende ingevoerd te worden zodra- weer 
bij de jongste talentelling – ten minste 30 
% van de inwoners zou verklaren meestal 
een andere taal te spreken.

In 1947, pal na de oorlog, werd in een ster-
ke anti-Vlaamse sfeer de in 1940 wegens 
de oorlogsomstandigheden uitgestelde 
volkstelling gehouden. De resultaten 
daarvan werden pas in 1954 gepubliceerd, 
met als gevolg dat toen de tot voordien 
Vlaamse gemeenten Evere, Ganshoren 
en Sint-Agatha-Berchem, waar toen een 
meerderheid verklaarde meestal of uit-
sluitend Frans te spreken, naar de Brus-
selse agglomeratie werden overgeheveld.
Die talentelling werd onder zware Vlaam-
se druk en met de medewerking van 300 
Vlaamse burgemeesters van toen nog niet 
samengevoegde gemeenten, die de tel-
lingformulieren naar Brussel hadden te-
ruggezonden, in 1961 afgeschaft.

Voor ieder tellingjaar staan in de eerste 
kolom het bevolkingscijfer, in de tweede 
kolom het percentage van de inwoners 
die opgaven uitsluitend of meestal Frans 
te spreken.

Uitspraken van het Harmelcen-
trum
Van 1948 tot 1958 hadden in het Harmel-
centrum Nederlandstalige en Franstali-
ge deskundigen met afgevaardigden van 
alle partijen van het toenmalig parlement 
broederlijk samengewerkt in verband met 
de communautaire problemen. In hun 
eindrapport deden ze de aanbeveling de 
toenmalige unitaire provincie te vervan-
gen door de provincie Brussel, de Vlaam-
se provincie Noord-Brabant en de Waalse 
provincie Zuid-Brabant. Zij concludeer-
den ook dat de twee gemeenschappen in 
ons land homogeen moesten zijn, dat het 
intellectuele leven, het onderwijs en het 
bestuur er eentalig moesten zijn en dat de 
taalminderheden die er leefden, zich niet 
mochten afzonderen en zich aan het mili-
eu moesten aanpassen.
In Waals-Brabant is die conclusie com-
pleet gerealiseerd: geen enkel gemeen-
te wilde faciliteiten verlenen. In ons 
Vlaams-Brabant weigeren vijf van de zes 
burgemeesters van onze faciliteitenge-
meenten elke integratie en ijveren ze zelfs 
voor een vierjaarlijks herhaalbare taalre-
gistratie.

Op de schop
Niet wij maar Jong N-VA stelde in een ver-
klaring dat de faciliteiten in de Brusselse 
rand (wij zouden zeggen: ‘in de Vlaamse 
gordel rond Brussel of in de zes Vlaamse 
faciliteitengemeenten rond Brussel) op de 
schop moeten.

Halle bilingue?
Een lezer uit Halle liet ons weten dat hij 
een tweetalige oproep kreeg voor een be-
vestiging van een testafspraak in het tri-
agecentrum Zennevallei op de parking 
van het AZ Halle. Hij stuurde een aange-
tekend schrijven naar de voorzitter van 
de Nederlandstalige kamer van de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht p.a. Waran-
deberg 4 te 1000 Brussel om er de openlij-
ke tweetaligheid van alle aankondigingen 
en van het e-mailverkeer voor de afspra-
ken aan te kaarten. Hij vroeg zich af of 
er hier geen sprake was van een inbreuk 
tegen de taalwetgeving en zo ja, welke ini-
tiatieven er zouden genomen worden om 
deze toestand te beëindigen. 

Hasselt Franstalig en tweetalig
Een lezer uit Hasselt liet ons weten dat 
ze daar Fransééntalige en tweetalige do-
cumenten uitdeelden omtrent de vacci-
natie. Nadien kwam het flauw excuus dat 
deze waren gebruikt omdat er voordien 
Franstalige documenten waren aangele-
verd voor overtallige patiënten die vanuit 
Brusselse ziekenhuizen naar het Hasselts 
Jesse-ziekenhuis waren doorgezonden 
om in Brussel plaats te maken voor de 
vele covid-patiënten.
Het Hasseltse ziekenhuis had dan maar 
die overschotdocumenten, tweetalige en 
ééntalig Franse, naar inwoners van de ei-
gen regio doorgestuurd.
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1910 1920 1930 1947
aantal % inw. aantal % inw. aantal % inw. aantal % inw.

Drogenbos 1812 8,33 2008 13,30 3312 22,65 3661 43,30
Kraainem 1552 5,54 1739 8,40 2600 28,19 3333 46,71

Linkebeek 2120 6,37 2220 16,49 2696 24,78 3050 36,36
Sint-Genesius-Rode 5522 8,35 5913 4,99 6930 15,66 8166 25,20

Wemmel 1889 0,53 2321 3,45 3521 13,69 6252 31,51
Wezembeek-Oppem 1739 3,74 2015 8,54 2732 14,02 3794 29,97

Cijfers Kind en Gezin 2021
% moeders die Frans spreken met hun kind

Drogenbos 76,60%
Kraainem 69,07%

Linkebeek 78,60%
Sint-Genesius-Rode 65,00%

Wemmel 59,10%
Wezembeek-Oppem 72,70%


