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Faciliteiten: stommiteiten?
In een overduidelijke en begrijpelijke taal 
voor jan en alleman hadden Veerle Wou-
ters en Hendrik Vuye het ontspoorde fa-
ciliteitenverhaal zoals het is misgelopen 
uit de doeken gedaan in een artikel op 
de website van ‘DOORBRAAK.BE’ van 
22/1/2019. Wij maken deels gebruik van 
hun informatieve uiteenzetting.
Persoonlijk was uw hoofdredacteur er zelf 
als toenmalig jeugdige inwoner van We-
zembeek-Oppem bij betrokken nog vóór 
de faciliteiten, zoals ze in 1963 eenzijdig 
aan zes Vlaamse gemeenten werden op-
gedrongen, waren goedgekeurd.
In 1947, in volle repressieperiode, werd de 
door Wereldoorlog II in 1940 uitgestelde 
tienjaarlijkse volks-en talentelling geor-
ganiseerd. Misbruik ervan voor promotie 
van het Frans waren in de taalgevoelige ge-
meenten schering en inslag. De resultaten 
ervan werden lange tijd geheim gehouden 
tot de nieuwe liberaal-socialistische rege-
ring met minister Vermeylen ze in 1954 
publiceerde. 
In 1954 werden zoals gebruikelijk en zelfs 
wettelijk vastgelegd, gemeenten rond Brus-
sel die bij de tienjaarlijkse volkstelling an-
nex talentelling 50% of meer Franstaligen 
hadden, gewoon bij de tweetalige Brusselse 
agglomeratie gevoegd: Evere, Ganshoren 
en Sint-Agatha- Berchem. Adieu, de ze-
ventiende, de achttiende, de negentiende 
eeuwenlang Nederlandstalige gemeenten 
worden door een Vlaamse meerderheid in 
België naar mastodont Brussel afgestoten. 
Gemeenten met 30 tot 49% Franstaligen, 
namelijk Drogenbos (43% overwegend of 
uitsluitend Franssprekend) Kraainem (46% 
F), Linkebeek (36% F) en Wemmel (31% F) 
kregen een soort faciliteiten. Sint-Gene-
sius-Rode (25% F) en Wezembeek-Oppem 
(29,9%) ontsprongen theoretisch die dans 
maar in de praktijk en tegen de wet in werd 
zeker in Wezembeek-Oppem door burge-
meester de Grunne al een tweetaligheid 
avant la lettre ingevoerd.

Komitee der Randgemeenten
In 1960 omvormen wij de commissie 
Randgemeenten van het Vlaams Komi-
tee Brussel tot het overkoepelende en op 
eigen benen staande Komitee der Rand-
gemeenten, in 2020 zestigjarig, dat de 
bestaande Vlaamse comités in de Vlaam-
se gordel rond Brussel overkoepelt. Met 
800 wagens rijden wij een Vlaamse au-
togordel rond Brussel en laten Wilfried 
Martens, toen nog niet-partijgebonden, 
op de kerkhofmuur van Wezembeek ful-
mineren tegen de Brusselse bourgeois en 
hun annexatieplannen. En dat in het jaar 
van de Congolese onafhankelijkheid en 

de woelige Waalse staking tegen de een-
heidswet van de regering Eyskens.

Geen talentelling meer
In 1961 werd in de regering Lefèvre-Spaak 
onder druk van honderden Vlaamse bur-
gemeesters van de toen nog niet gefuseer-
de gemeenten, die hun talentellingsfor-
mulieren terugstuurden, de talentelling 
afgeschaft. 
In 1962 werd de taalgrens in ons land 
vastgelegd. In 1963 keurden Kamer en 
Senaat de nieuwe taalwet goed, waarbij 
met gewone meerderheid onze huidige 
zes Vlaamse gemeenten rond Brussel met 

faciliteiten werden ‘gezegend’. Die waren 
bedoeld om het de Franstaligen aldaar 
gemakkelijk te maken zich conform aan 
de besluiten van het Harmelcentrum uit 
1958 aan te passen aan het Nederlandsta-
lig karakter van die zes gemeenten en zich 
geleidelijk aan te integreren.
Strombeek-Bever, toen nog niet opgeno-
men in Grimbergen, werd evenals Dilbeek 
op de valreep van de lijst met de gemeenten 
die faciliteiten zouden krijgen, verwijderd. 
In de drie Waalse gemeenten, Kasteelbrakel, 
Waterloo en Terhulpen, die faciliteiten aan 
hun Nederlandstalige onderdanen zouden 
moeten toekennen, weigerden de gemeen-
teraden immers die toe te kennen, aldus mi-
nister van Binnenlandse Zaken Gilson. 

Terugblik: Harmelcentrum: 1948-58
Wat waren de besluiten van dat Harmel-
centrum, dat tien jaar lang van 1948 tot 
1958, in zijn taalevenwichtige samenstel-
ling voor de toenmalige communautaire 

problemen een oplossing moest voorbe-
reiden? In hun eindrapport doen zij de 
aanbeveling ‘de toenmalige provincie Bra-
bant te vervangen door de provincie Brus-
sel, de Vlaamse provincie Noord-Brabant 
en de Waalse provincie Zuid-Brabant. Zij 
concluderen dat de twee gemeenschap-
pen in ons land homogeen moeten zijn, 
dat het intellectuele leven, het onderwijs 
en het bestuur er eentalig moeten zijn en 
dat de taalminderheden die er leven, zich 
niet mogen afzonderen en er zich aan het 
milieu moeten aanpassen.’
Had men toen die besluiten in wetten om-
gezet, hadden wij geen vijftig jaar moeten 

ijveren voor een splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde en geen facilitei-
ten moeten verlenen aan Franstaligen, die 
zich uit vrije wil in onze Vlaamse gemeen-
ten hebben gevestigd. Maar met faciliteiten 
als breekijzer hebben zij de gemeentelijke 
politieke macht in grote mate gegrepen.
Onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
hingen na 1963 een paar jaren als een af-
zonderlijk arrondissement structureel als 

het ware in de lucht.
Tussen 1970 en 1976 werden ze na verkie-
zingen voor bepaalde, vooral technische 
bevoegdheden opgenomen in drie van 
de vijf randfederaties, waarin Halle-Vil-
voorde werd opgedeeld. Die drie federa-
ties waren Halle met Sint-Genesius-Rode, 
Drogenbos en Linkebeek, Asse met Wem-
mel, Zaventem met Kraainem en Wezem-
beek-Oppem. Na zes jaar bestuur met 
positieve ervaringen aan Vlaamse kant 
werden de federaties opgedoekt.

Omzendbrief Peeters
Op 16 december 1997 stuurt Vlaams minis-
ter Leo Peeters van Binnenlands Bestuur 
een omzendbrief waarin hij het openbaar 
taalgebruik in de Vlaamse gemeenten na-
der omschrijft. Die omzendbrief schaft 
de faciliteiten niet af – dat kan een om-
zendbrief niet – maar interpreteert ze 
strikt. Volgens deze interpretatie worden 
Franstaligen in een Vlaamse faciliteiten-
gemeente standaard in het Nederlands 
bediend. Zij moeten zelf initiatief nemen 
om Franstalige dienstverlening te krijgen. 
Faciliteiten zijn niet langer een automa-
tisme, maar worden pas toegekend op uit-
drukkelijk verzoek. In 2003 verwerpt de 
Nederlandstalige kamer van de Raad van 
State de bezwaren van Franstaligen tegen 
de omzendbrief. De Raad stelt dat de ruime 
interpretatie ‘eens Franstalig, altijd Frans-
talig’ leidt tot een stelsel van tweetaligheid. 
Zo’n stelsel is in strijd met de voorrang van 
het Nederlands in het Nederlandse taalge-
bied. In een arrest van 2008 bevestigt de 
Raad van State nogmaals de visie van de 
omzendbrief-Peeters. Meer nog, in dit ar-
rest stelt de Raad van State dat dit de enig 
juiste interpretatie is van de faciliteiten. 
De zesde staatshervorming (2011-2014) 
wordt aan Vlaamse zijde goedgekeurd door 
CD&V, SP.a, Open VLD en Groen. Dossiers 
uit onze zes Vlaamse gemeenten met faci-
liteiten worden (Merci, mes dames, merci 
messieurs) voortaan behandeld door de 
(tweetalige)Algemene Vergadering van de 
Raad van State.

.org

Dank
De vzw West-Flandria uit de Kortijkse 
Groeningestede kwam ons voor de twee-
de keer met €250 ruggensteun verlenen. 
De Dosfelkring Herent verraste ons op 
oudejaarsavond voor de zoveelste keer 
met een steunbijdrage van €100.
Het Komitee voor Frans-Vlaanderen, dat 
vroeger KFV-Mededelingen uitgaf, kwam 
ons met €100 ruggensteunen.
De Vlaamse Vriendenkring Wommelgem 

kwam ons voor de zoveelste keer met 
€300 aanmoedigen.
Een oprechte dank aan de honderden 
sympathisanten die ons in de eindejaar-
speriode de driekoningenwens van Kas-
par, Melchior en Balthazar beantwoord-
den met hun abonnement op De Zes. 
U kan dit ook doen door storting van €5 
op rekening BE82 4366 2473 9168 van het 
Komitee der Randgemeenten. Vanaf €13 is 
u steunabonnee.

De Letterbijter: Nederlandstalige school in Wezembeek-Oppem.
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Dus Frans
Wemmel, dus Frans
Een Nederlandstalige dame die na een 
aankoop bij Krëfel in Wemmel een één-
talig Franse bevestiging 
per mail kreeg, ging te-
lefonisch verhaal halen 
maar kwam van een kale 
reis thuis. Men deelde haar mee dat de 
taal niet kon veranderd worden omdat 
de winkel dat zo had bepaald. Wel bizar 
dat in Wemmel de klanten automatisch 
als Franstalig gecatalogeerd worden. Op 
het algemeen nummer kreeg de klant te 
horen dat een verandering van taal wel 
mogelijk is via een mail naar de klanten-
dienst. Na interventie van Vlaams parle-
mentslid Jan Laeremans (VB) liet de klan-
tendienst van Krëfel weten dat de klacht 
ter harte wordt genomen en de betrokken 
winkel hierover zal aangesproken worden 
teneinde soortgelijke situaties in te toe-
komst te vermijden.

Coronaflitsen
Wemmel heeft af te rekenen met een la-
gere vaccinatiegraad dan het Vlaams ge-
middelde. Het gemeentebestuur is zich 
daarvan bewust en heeft reeds meermaals 
ingezet op extra communicatie  (in 8 ta-
len) over de coronarichtlijnen en de wer-
king van het vaccinatiecentrum, gelegen 
op Wemmels grondgebied. Wemmel voer-
de middels een politiebesluit ook het co-
vid safe ticket in voor evenementen in de 
gemeente voordat dit een algemene lan-
delijke regel werd.
Naar de Kerstperiode toe werden gratis 
zelftesten verdeeld om de feestperiode 
veiliger te laten verlopen. Met deze gratis 
zelftests wordt het gebruik en nut ervan 
extra gepromoot. 
Verenigingen die in 2021 een financiële 
schade leden konden beroep doen op een 
impactsubsidie.
Eind 2020 kreeg elke inwoner een covid-
19-bon ter waarde van €10 die tot eind 
2021 kon gebruikt worden bij de Wemmel-
se handelaars, horeca en marktkramers.

Wat met Parking C?
Het Wemmels gemeentebestuur stond 
vooraan in het verzet tegen de komst van 
het megalomaan Eurostadion op de ter-
reinen van Parking C, grotendeels gelegen 
op Grimbergs grondgebied, maar gren-
zend aan Wemmel. Het gemeentebestuur 
vreesde onder andere voor de enorme 
impact op de mobiliteit en de waterbe-
heersing voor het lager gelegen Wemmel. 
Vorig jaar kocht Wemmel een klein per-
ceel grond dat grenst aan de toegangsweg 
voor Parking C ter hoogte van de Panora-
mastraat en versterkte zo haar positie als 
belanghebbende bij eventuele ontwikke-
lingen op Parking C.
Eind vorig jaar werd een ontwerpende 
studie afgerond naar een toekomstvisie 
voor Parking C. De Vlaamse overheid nam 
hiertoe het initiatief en startte een bemid-
delingstraject op waarbij vier verschillen-
de scenario’s besproken werden op hun 

wenselijkheid en haalbaarheid. Het dient 
gezegd dat enkele belangrijke betrokken 
partijen het overleg verlieten om diverse 

redenen. De stad 
Brussel, de orga-
nisatie achter het 
Neo-project en 

Brussels Expo willen de uitkomst van de 
nog lopende juridische procedures met 
betrekking tot de verbindingsweg en de 
erfpachtovereenkomst waarover Ghelam-
co beschikt, afwachten. Wemmel en het 
Vlaams Departement Mobiliteit en Open-
bare werken willen dan weer eerst een glo-
baal onderzoek naar de Heizelontsluiting.
Maakten wel deel uit van het overleg: 
initiatiefnemer Departement Omgeving, 
perspective.brussels, de MIVB, de Werk-
vennootschap, de provincie Vlaams-Bra-
bant en de gemeente Grimbergen.
Concrete conclusies werden er niet ge-
trokken maar de gesprekspartners waren 

het er wel over eens dat de parking moet 
herschikt worden ten voordele van ge-
mengde activiteiten en groen. Vermits 
het enorm parkeerterrein met plaats voor 
10.000 wagens slechts uitzonderlijk vol-
ledig benut wordt bij enkele grote beur-
zen, lijkt een meervoudig ruimtegebruik 
aangewezen. Een gedeelte van het terrein 
wordt best onthard met het oog op een 
betere waterhuishouding en biodiversi-
teit. De vier besproken scenario’s voorzien 
telkens in het behoud van een (al dan niet 
gestapelde) parkeerruimte.
Het betreft 1) een sportieve infrastructuur  
(eventueel een klein stadion van maxi-
maal 8.000 zitplaatsen), 2) een logistiek 
centrum met stelplaats voor tram en bus, 
3) een bedrijvenzone en 4) een residentiële 
wijk met woonblokken. Er is geen voor-
keurscenario en combinaties van de ver-
schillende scenario’s zijn denkbaar.
De initiatiefnemers benadrukken dat deze 
studie geen eindpunt is, maar een begin-
punt voor verdere gesprekken. Deze zou-
den kunnen opgestart worden nadat een 
aantal cruciale knopen, zoals de erfpacht 
en de verbindingsweg, ontward zijn.

Werken aan de Ring
Enigszins verbonden met het vorige dos-
sier  zijn de werken aan de Ring tussen 
Wemmel en Kraainem. In antwoord op 
een vraag van Vlaams parlementslid Peter 
Van Rompuy (CD&V) laat Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia 
Peeters (Open VLD) weten dat wat betreft 
de werken aan de Ring tussen Wemmel en 
Kraainem, het geïntegreerd  plannings-
proces zou moeten afgerond zijn in 2022. 
Daarna kan gestart worden met de con-
crete uitwerking van het project om het 
naar uitvoering te brengen vanaf 2025. 
Gezien de omvang van het project zijn 
nagenoeg alle Vlaamse en Brusselse admi-
nistraties betrokken, evenals de Vlaamse 
en Brusselse besturen langsheen het tracé. 
Een kostprijs voor het project is nog niet 
gekend. Wel werd sinds 2017 reeds 30 mil-
joen euro uitgegeven voor de studie van 
het project.

Wemmel

Volgebouwd
De Kaaskrabbers
In alfabetische volgorde is Drogenbos de 
eerste van onze zes faciliteitengemeen-
ten rond Brussel. Het 
dorp met de slanke 
lijn grenst in Vlaande-
ren aan Sint-Pieters-
Leeuw met zijn deelgemeente Ruisbroek, 
aan Beersel en Linkebeek en aan de Brus-
selse gemeenten Anderlecht, Vorst en Uk-
kel. Ze is qua oppervlakte met 2, 49km² de 
kleinste van onze zes gemeenten. Er zijn 
5.699 inwoners of 2.284 inwoners per km². 
Volgens de meest recente gemeentebaro-
meter is 16% van plan te verhuizen naar 
een andere gemeente. 7% is werkzoekend. 
Met 86% bebouwing van de oppervlakte 
is ze haast volgebouwd, niet alleen met 
woningen maar ook met terreinen voor 
economische bedrijvigheid. 39% van de 
woningen zijn appartementen. De medi-
aanprijs van een woning bedroeg in het 

afgelopen jaar €340.000. De mediaanprijs 
is die prijs, waarbij 50%van de verkochte 
woningen duurder zijn en 50% goedkoper.

59,2% van de inwo-
ners, vroeger ooit 
afgeschilderd als ‘de 
Kééskrabbers’, zijn er 

van buitenlandse herkomst.
De inwoners hebben gemiddeld met 41% 
veel vertrouwen in het gemeentebestuur 
en 80% voelt er zich gelukkig.
Een tweetalige burgemeesterslijst van 
Calmeyn junior domineert het politie-
ke leven met 10 zetels, maar moet er een 
francofiele UF-lijst met 5 verkozenen en 
1 oppositieschepen, en een afgescheurde 
tweetalige lijst met 2 gekozenen gedogen.
Kunstschilder en boer Felix De Boeck en 
zijn Felix Artmuseum zetten deze eerder 
sombere gemeente toch wat modernisti-
sche kleur bij.

Drogenbos

Gemeentehuis Wemmel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012 weigert Geert Bourgeois, bevoegd 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur 
de benoemingen van de door de gemeen-
teraad van Kraainem, Linkebeek en We-
zembeek-Oppem aangewezen burgemees-
ters (Caprasse voor Kraainem, Thiéry voor 
Linkebeek en van Hoobrouck d’Aspre voor 
Wezembeek-Oppem) goed te keuren. Die 
gaan daartegen in beroep. Thiéry krijgt 
geen gelijk omdat hij manifest de taalwet 
heeft overtreden, Caprasse krijgt die be-
noeming toch omdat haar overtreding bij 
de verzending van de oproepingsbrieven 
voor de verkiezingen niet met feiten be-
wezen is en de vorige aangewezen en nog 
niet benoemde burgemeester van Wezem-
beek-Oppem, van Hoobrouck d’Aspre, is 
intussen vervangen door Frédéric Petit.
In het verslag van de tweetalige Algemene 
Vergadering van de Raad van State met het 
arrest Caprasse (nr 227.775 van 2014) komt 
echter een opvallend uitgebreide passage 
voor, waarin de Raad van State stelt dat 
noch de interpretatie van de omzendbrie-
ven (Peeters en co met stelling: Franstalige 
moet telkens opnieuw aanvraag indienen) 
en die van de francofiele burgemeesters 
van de zes (je moet maar één keer in je 
leven zo een aanvraag doen). ’thans aan-
vaardbaar is.’ En dus onaanvaardbaar.
En daarom trekt de Raad dan maar de con-
clusie dat hijzelf, de tweetalige Algemene 
Vergadering van Raad van State, mag bepa-
len wat de wetgevers, dus het unitair par-
lement van 1963, naar de mening van die 
rechters in de taalwetgeving onvoldoende 
duidelijk hebben gemaakt. Rechters stel-
len zich hierbij dus op als wetgevers.  Wij 
citeren: ‘De particulier is evenwel ertoe 
gehouden om op redelijk geregelde tijd-
stippen het bestuur ervan op de hoogte te 
brengen dat hij (zij is blijkbaar vergeten, 
nvdr) in het Frans wenst bediend te wor-
den. Die redelijke termijn wordt dan wat 
verder ‘een termijn van vier jaar’ genoemd 
en nog wat verder ‘hernieuwbaar telkens 
voor een nieuwe termijn van vier jaar’. Dus 
desgewenst levenslang.
Heel die passage is evenwel in onze ogen 
een toevallig geuit voorstel, geen wetge-
ving, die de gemeentebesturen van de zes 
Vlaamse faciliteitengemeenten ertoe ver-
plicht een register bij te houden van in-
woners, die een (vierjaarlijks) wensbriefje 
zouden hebben ingediend om een docu-
ment in het Frans te krijgen. En waarom 
worden de inwoners van andere facilitei-
tengemeenten in dit land hierbij gediscri-
mineerd? En waarom zouden de vrouwen 
het wel mogen doen als er staat dat ‘hij’ 
wenst bediend te worden?
Als aasgieren hebben de francofiele be-

stuurders in de zes zich nu op dit toevallig 
geuit voorstel (een obiter dictum in rech-
terlijke taal) van de Raad van State gegooid 
om onze zes Vlaamse gemeenten een regis-
ter op te solferen, dat een eeuwigdurende 
inbreuk betekent op het (eentalig) Neder-
landstalig karakter van onze regio.
Nee, wij hebben niets tegen de Franse 
cultuur en tegen de Franse taal. Maar die 
taalregistratie is de taalloketten van Nols 
achterna, je reinste discriminatie. In geen 
enkele Franstalige gemeente met facilitei-
ten voor Nederlandstaligen(Edingen, Ko-
men-Waasten, Moeskroen en Vloesberg) 
bestaat ook maar een begin van taalregis-
tratie voor de Nederlandstaligen met vier-
jaarlijkse herhaalbaarheid ten eeuwigen 
dage. In geen van deze gemeenten kan er 
voor Vlaamse lijsten in een andere gewest 
gestemd worden. Dat kan wel in onze zes 
Vlaamse gemeenten met faciliteiten voor 
Franstaligen in het kieskanton Sint-Gene-
sius-Rode. In geen van de vier Franstalige 
gemeenten met faciliteiten voor Neder-
landstaligen betaalt de Franse Gemeen-
schap er onderwijs in het Nederlands voor 
kleuters en kinderen van de basisschool. 
In geen van deze gemeenten zijn er Ne-
derlandstalige partijen, laat staan verko-
zen mandatarissen van Nederlandstalige 
partijen die ijveren voor de correcte uit-
voering van de faciliteiten. Nergens een fe-
deraal premier of minister van het kaliber 
van Sophie Wilmès, die rustig haar functie 
mag en kan combineren met een Présiden-
ce du MR de la périphérie (flamande). Of 
kan u zich indenken dat premier Decroo 
naast zijn premierschap voorzitter zou 
mogen zijn van een Vlaamse partij, die in 
de gemeenten van en rond de vier Waalse 
gemeenten met faciliteiten voor de Neder-
landstaligen zou ijveren voor de rechten 
van de Nederlandstaligen aldaar?

Afschaffen
Wij besluiten: de faciliteiten hebben hun 
doel, de integratie van de anderstaligen in 
onze Vlaamse gemeenten, niet bereikt. Zij 
hebben integendeel een aantal Franstali-
gen toegelaten de politieke macht te ver-
werven. Zij laten hen nog steeds toe, zelfs 
nu met instemming van de rechters van de 
Raad van State via vierjaarlijkse taalregis-
tratie ALLE inwoners van de zes alle ge-
meentelijke documenten in het Frans toe 
te sturen. En op die manier een zoveelste 
talentelling te laten houden. Zo werden 
faciliteiten, die intussen ook al via specia-
le wetten zijn gebetonneerd, en zelfs niet 
meer met een gewone Vlaamse meerder-
heid in het federale België kunnen worden 
afgeschaft, een breekijzer om hier het Ne-
derlandstalig karakter van onze zes Vlaam-
se gemeenten af te breken.
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Sedyn provoceert
Nest in de bomen
Dit ‘Nest in de bomen’, zoals Felix Tim-
mermans de gemeente verbloemde, 
grenst in het Vlaams 
Gewest aan Alsem-
berg, deelgemeen-
te van Beersel, en 
aan Sint-Genesius-Rode, terwijl het in 
het Brussels Gewest aan Ukkel paalt. 
De gemeente heeft 4.739 inwoners en is 
hiermee het minst bevolkt van onze zes 
gemeenten. Met 1.131 inwoners per km² 
wonen de mensen er wat minder dicht bij 
elkaar binnen de gemeentegrenzen van 
4,19 km². De bebouwingsgraad bedraagt 
52,8%. Voor een woning betaalde men vo-
rig jaar als mediaanprijs €405.000.
36,9% van de bewoners is van buitenland-
se origine. 
38% is het niet al te hoog vertrouwen in 
het gemeentebestuur terwijl 81% zich 
toch gelukkig voelt. Een meerderheid 
gaat maar al te graag dwarsliggen voor 
het gepland viersporig treinnet tenzij er 
zware aanpassingen aan het traject zou-
den gedaan worden. 

Het gemeenschapscentrum De Moelie is 
een welkom rustpunt voor de inwoners, 
die er gerust een parolleke in het Frans 

mogen tateren als ze 
maar niet denken dat 
ze op de gemeente-
raad hetzelfde mogen 

proberen. Ook wandelaars zijn in deze 
rustige gemeente, net als zovele kunste-
naars in vervlogen tijd, meer dan welkom. 
En zeldzaam gekweekte visjes zien er het 
Vlaamse levenslicht. Konden de Vlaamse 
Gemeenschap en ter plekke ‘de Moeile 
douwers’ er maar evenveel Nederlandsta-
lige borelingen op de wereld zetten.
Een overwegend Franstalige lijst Link@
Venir, scheurde zich bij de jongste ge-
meenteraadsverkiezingen af van de van 
de rabiaat eentalig Franse Ensemble- lijst 
van Damien Thiéry.  De afscheurders 
behaalden 7 zetels, de lijst van Thiéry, 
jarenlang afgewezen-aangewezen burge-
meester, kreeg 5 gekozenen met Thiéry 
als oppositieschepen. Een jarenlang be-
staande bescheiden Vlaamse eenheidslijst 
gaf er de brui aan en werd opgevolgd door 
een tweetalige lijst. Die kreeg drie gekoze-
nen en vormde met Link@Venir de meer-
derheid. Roel Leemans, de enige Vlaamse 
gekozene, staat er wel als voorzitter van 
de gemeenteraad op dat alles wettelijk 
Nederlandstalig verloopt.

De beuk in
Op 31 januari begon de gemeenteraad erg 
rustig, maar toen de heraanplanting van 
bomen ter sprake kwam, zette raadslid 
Sedyn er meteen de beuk in: in het Frans. 
Tegen de Vlaamse reglementering. Voor-
zitter Roel Leemans greep meteen in en 
schorste de vergadering.

Linkebeek

€583.500
Dure gemeente
Van de 13.847 gemeentebewoners hebben 
we geen spotnaam ge-
vonden. Het gaat hier 
wel om een sterk be-
woonde en bebouwde 
gemeente waar 2.373 
inwoners per km² wonen op een beperkte 
oppervlakte van 5,84 km².
De gemeente slaat een zandloperfiguur 
en is in het midden op haar smalst.
Ten noorden grenst ze aan Zaventem 
met deelgemeenten Sint-Stevens-Wo-
luwe en Sterrebeek, ten oosten ligt We-
zembeek-Oppem; ten zuiden paalt het 
aan Tervuren, in Brussel aan Sint-Lam-
brechts- en Sint-Pieters-Woluwe.
73% van de gemeente is bebouwd, van alle 

woningen zijn er 24% appartementen. 6% 
is werkzoekend, 87% voelt er zich geluk-
kig en 46% heeft veel vertrouwen in het 

gemeentebestuur, 
dat recent van frans-
kiljonse naar twee-
taligheidsvoorkeur 

overschakelde.
54,4% is er van buitenlandse herkomst. De 
mediaanprijs van de verkochte woningen 
neemt Brusselse allures aan: €583.500.
Een francofiele lijst van DéFi, MR en In-
dépendants haalde 11 van de 23 zetels.Eén 
te weinig voor de absolute meerderheid 
van de vorige legislatuur met Union en 
haar 16 zetels. De twee tweetalige lijsten 
van Kraainem Unie (8) en LB (4) vonden 
elkaar en kozen Bertrand Waucquez tot 
burgemeester.

Kraainem

Onwettig Wezembeek-Oppem
Onwettige faciliteiten
Net als de Kraainemnaars hebben die van 
Wezembeek-Oppem het zonder spot-
naam overleefd. Ze 
zijn met zowat 14.254 
en de gemeente is een 
zowat een 1km² gro-
ter dan Kraainem met 6,87 km². Met 2076 
inwoners per km² is ze iets minder druk 
bewoond dan de gemeente die Wezem-
beek-Oppem als enige van de zes Vlaamse 
faciliteitengemeenten niet doet grenzen 
aan het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
73% van de inwoners verklaart zich tevre-
den over de gemeente, 84% noemt zich 
gelukkig, 45,1% is er van buitenlandse ori-
gine en 41% heeft veel vertrouwen in het 
gemeentebestuur. 69,7% van de grondop-
pervlakte is er bebouwd en de mediaan-

prijs van de verkochte woningen bedraagt 
€500.000. 
Samen met Sint-Genesius-Rode bleef deze 

gemeente in 1947 bij 
de laatste talentelling 
met 29,97% beneden 
de 30% Fransspre-

kenden. Volgens de taalwetgeving uit 1932 
vóór de faciliteitenwetgeving van 1963 
gold het cijfer van 30% om de gemeente 
een soort faciliteitenregime voor haar an-
derstalige minderheid op te leggen. Wat 
burgemeester Baudouin de Henricourt 
de Grunne niet belette eigenhandig en 
als directeur-generaal van de toenmalige 
Vereniging van Belgische Steden en Ge-
meenten en als burgemeester van We-
zembeek-Oppem van 1947 tot 1995 zijn 
gemeente tot 1963 onwettige faciliteiten, 
zeg maar tweetaligheid, op te leggen.

Wezembeek-Oppem

Sint-Genesius-Rode

Verdeelde meerderheid
Schepencollege verdeeld
Jelle Schepers schreef in het Nieuwsblad 
van 26 december een artikel over de on-
gewone verdeeldheid 
in het schepencollege. 
In ons vorig nummer 
van De Zes hadden we 
al laten weten dat de tweetalige Algeme-
ne Vergadering van de Raad van State na 
vijf klachten van de francofiele Franstali-
ge meerderheden in Sint-Genesius-Rode, 
Drogenbos en Wezembeek-Oppem de ver-
nietigingsbesluiten van toenmalig bevoegd 
Vlaams minister Homans van 26 juni 2017 
had verworpen. Ook vernietigingsbesluiten 
van dezelfde minister van 2 oktober over de 
beslissingen van de gemeenteraad inzake 
de verzending van de oproepingsbrieven 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober en een derde vernietigingsbesluit 
van 5 mei betreffende de organisatie van de 
federale, gewestelijke en Europese verkie-
zingen op 9 mei werden op 22 september 
eens te meer door de Algemene (tweetalige) 
Vergadering van de Raad van State op 22 
september bij arrest vernietigd.
Deze drie arresten werden op het sche-
pencollege ter kennisgeving voorgelegd 
en schepen Kuczynski stelde meteen voor 
hierover een tekst te publiceren in het ge-
meentelijk infoblad. Schepen Anne Sobrie 
van de Nederlandstalige oppositie legde 
zich na discussie neer bij de beslissing een 
opdracht te geven aan de bevoegde dienst 
om een neutraal artikel te voorzien in het 
gemeentelijk infoblad van december.
In het eerstvolgend schepencollege van 18 
november werd de korte tekst van de admi-
nistratie voorgelegd:
‘Op 22 september velde de Raad van State 
een arrest waarin bevestigd wordt dat wie 
het wenst gemeentelijke documenten auto-
matisch in het Frans kan verkrijgen. Deze 
keuze wordt vier jaar lang in een register 
bijgehouden. Na vier jaar moet de aanvraag 
vernieuwd worden. Je kan jouw aanvraag 
indienen via de gemeentelijke website: 
www.sint-genesius-rode.be/nl/taalkeuze.’ 
Schepen Kuczynski ging niet akkoord met 
die korte tekst en kwam met een lang-
dradig, saai tegenvoorstel op de proppen, 
waarin hij o.m. stelde dat de Raad van State 
benadrukt had dat de motieven van de be-
slissingen van de minister ‘niet deugdelijk’ 
waren.
Omdat schepen Nicolas Kuczynski die ver-
werping van de beslissingen van oud-mi-
nister Homans (nu parlementsvoorzitter 
van het Vlaams Parlement), absoluut in dat 
uitgebreid en saai artikel in de verf wou 
zetten in het gemeentelijk INFO-blad, had 
oppositieschepen Anne Sobrie in het sche-
pencollege de consensus, de vereiste eens-
gezindheid, al doorbroken en het probleem 
dus laten behandelen in de gemeenteraad.
Op die vergadering van gemeentebestuur 
op 21 december werd het uitgebreid en een-

zijdig politiek standpunt van schepen Kuc-
zynski besproken en de publicatie ervan 
in het gemeentelijk INFO-blad en op de 

webstek ter stemming 
voorgelegd. Schepen 
Anne Sobrie stemde 
met de hele Neder-
landstalige oppositie 

(Engagement 1640) met zeven tegen. Twee 
schepenen van de meerderheid, Philippe 
De Vleeschouwer en Aline De Greef, en drie 
raadsleden van de meerderheid (IC-GB) 
onthielden zich. Elf leden, burgemeester 
Pierre Rolin inclusief, stemden voor publi-
catie in infoblad en op de webstek.

De Bib en Ecolo
Dat de standpunten van Ecolo in de rand 
rond Brussel niet van die van het Frans-
dolle Défi te onderscheiden zijn, weten we 
al langer. Dat onze Vlaamse Groenen zich 
niettemin aan Ecolo hebben vastgeklonken 
alsof ze een soort onscheidbare Siamese 
tweeling vormen, is óók niets nieuws. En 
toch valt een mens af en toe nog eens van 
z’n stoel van verbazing…
Eind november 2021 kregen alle inwoners 
van Sint-Genesius-Rode een gezamenlijke 
reclamefolder van Ecolo en Groen in de bus 
gestopt (onder de kop “Périphérie*Rand” 
– tweetalig dus, met zoals het hier NIET 
hoort steevast het Frans voorop). In deze 
periferieke folder kreeg ook ene Patricia 
Ballman de gelegenheid om namens de 
Groene mandatarissen van Rode een on-
derwerp naar keuze te behandelen. Wie 
in z’n naïviteit wellicht gedacht had dat 
deze dame het in haar (overigens eenta-
lig-Franse) stukje over milieuproblemen, 
natuurbehoud of wellicht het klimaat zou 
hebben, slaat de bal behoorlijk mis. Me-
vrouw Ballman benutte 100% van de haar 
toegemeten ruimte om haar beklag te doen 
over het feit dat “70% van de boeken in de 
gemeentelijke bibliotheek in het Neder-
lands zijn”. Zulks acht zij in strijd met “le 
caractère plurilingue” van onze gemeente. 
Dat de gemeentelijke Bib van onze Vlaam-
se gemeente (als wij goed rekenen) dus 30% 
van haar aankoopbudget aan boeken in an-
dere talen dan het Nederlands besteedt, is 
volgens mevrouw Ballman blijkbaar slechts 
een “onvoldoende” waard. Haar bezorgd-
heid om de culturele diversiteit is des te 
opmerkelijker als men weet dat Rode naast 
de Bib nog een tweede grote openbare bi-
bliotheek rijk is, namelijk de Bibliothèque 
Charles Bertin. Dat is een privé-initiatief, 
dat niet alleen door het gemeentebestuur 
royaal wordt gesubsidieerd, maar dat er 
ook prat op gaat… uitsluitend Franse en in 
het Frans vertaalde boeken in de collectie 
te hebben.
 Mochten er nog Rodenaren zijn die, wel-
licht uit oprechte milieuzorg, geneigd zou-
den zijn om bij een volgende gelegenheid 
“groen” te stemmen, dan weten ze nu al-
vast met wat voor volkje ze scheep gaan.



Ieder zijn zes
De Rand nu en dan tweetalig? 
Eind november reed de Ringtrambus 
door Vilvoorde met op zijn 60-meter lan-
ge flank een tweetalige reclame om een 
goed doel in uw testament op te nemen. 
Vlaams parlementlid Jan Laeremans wilde 
hier het fijne (?) van weten. Niet om zijn 
testament te maken maar om de Vlaamse 
‘De Lijn ‘ over die mobiele tweetaligheid 
in Vlaanderen aan de tand te voelen. Bij 
De Lijn verwezen ze hem door naar Lijn-
Com, die de advertenties van De Lijn voor 
haar rekening neemt. Die instantie liet 
weten dat ze zich in de uitvoering van 
haar deontologische code schikt naar het 
grondwettelijk recht van de adverteerder 
om zowel een Nederlandstalige als een 
Franstalige doelgroep in hun taal te be-
reiken.
Dit antwoord lag zeker niet in de lijn van 
het antwoord, dat minister Crevits in 
2012 aan parlementslid Marleen van den 
Eynde in 2012 had gegeven: De Lijn meldt 
dat de enige contracten waarop LijnCom 
ooit een uitzondering maakte, deze voor 
de campagnes ‘Nederlands leren’ van de 
provincie Vlaams-Brabant en het Huis 
van het Nederlands zijn.
Minister Lydia Peeters liet aan de inter-
pellant weten dat LijnCom contracten in 
die (tweetalige) zin mag afspreken met 
private investeerders, want dat dit niet 
valt onder de taalwet op bestuurszaken.
Dit was voor de interpellant, die ook de 
steun kreeg van Inez De Coninck en van 
Karin Brouwers toch wel een opdoffer, 
die lijnrecht inging tegen al wat de pro-
vincie Vlaams-Brabant, vzw de Rand en 
de Vlaamse gemeentebesturen al enkele 
tientallen jaren hadden afgesproken om 
ons straatbeeld Nederlandstalig te hou-
den. En staat er in het Vlaams regeerak-
koord niet te lezen dat’ Het Vlaamse en 
groene karakter van de Rand rond Brus-
sel moet resoluut versterkt worden. (…). 
Nederlands is de ‘maïzena’ van de Rand. 
Daarom nemen we zowel defensieve als 
assertieve acties die het Nederlandstalig 
karakter van de Rand versterken.’?
Minister Peeters gaf aan dat LijnCom op 
de raad van bestuur van 7 september 2016 
die versoepeling had toegestaan en dat de 
Vlaamse regering daar geen inspraak in 
had. Dat het ging om een privécontract 
en dat de taalwet daarop niet van toepas-
sing was.
In de moeizaam verkregen statuten van 
LijnCom staat in artikel 3 ook te lezen: 
‘met dien verstande dat bij de reclame-
voering de Nederlandse taal de voertaal 
moet zijn, met uitzondering van merkna-
men.’
Minister Ben Weyts, bevoegd voor de 
Vlaamse Rand, kreeg de bekommernis 
van het Vlaams parlementslid voorge-
schoteld met de vraag of hij LijnCom tot 
een striktere interpretatie zou brengen. 

Na een lange juridische uiteenzetting be-
sloot minister Weyts dat LijnCom perfect 
kon zeggen dat de advertentie niet con-
form de code van LijnCom was en dat ze 
die daarom perfect kon weigeren. En dat 
hij LijnCom daarop opmerkzaam zou ma-
ken.
Wij besluiten: stukken beter dan wat 
minister Peeters argumenteerde en haar 
partijgenote Els Ampe, die dacht dat het 
een meerwaarde kon zijn om boodschap-
pen in verschillende talen te lezen.

Subsidies Franstalig onderwijs 
in de zes
We publiceerden reeds meermaals over 
de kostprijs van het Franstalig onderwijs 
in onze zes gemeenten. Ook nu willen 
we u de meest recente cijfers over het 
schooljaar 2020-2021 niet onthouden, 
die Vlaams minister van Onderwijs Ben 
Weyts (N-VA) meedeelde in zijn antwoord 
op een vraag van Vlaams parlementslid 
Jan Laeremans (VB). De cijfers hebben 
enerzijds betrekking op de betaalde wed-
desubsidies en anderzijds op de uitbetaal-
de werkingsmiddelen aan het Franstalige 
faciliteitenonderwijs in Vlaanderen. 
De laatste cijfers die we hierover in De 
Zes publiceerden hadden betrekking op 
het schooljaar 2017-2018. Het ging toen 
om een totaal van 13.2 miljoen euro. Drie 
schooljaren later bedraagt de verfran-
singssubsidie al 14.6 miljoen euro. Dit be-
drag steekt schril af tegen de 0 euro die de 
Franstaligen veil hebben voor het Neder-
landstalig  onderwijs aan de overzijde van 
de taalgrens (Komen !).

Groen verzoek
Op 20 januari stelde Vlaams parlements-
lid Elisabeth Meuleman in de commissie 
Vlaams Onderwijs voor dat de Vlaamse 
minister van Onderwijs Ben Weyts de 
vakantieregeling van de Vlaamse scholen 
in onze zes Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel voor de schooljaren vanaf 2022-
2023 onder de nu al vastgelegde vakan-
tieregeling van het Franstalig onderwijs 
(met nog een weekje minder school) zou 
vallen. Zij gelooft immers in de voorde-
len van de aldaar geplande regeling. Zij 
wil dus nu al nog vóór de vastlegging van 
de Vlaamse vakantieregeling meteen de 
Vlaamse scholen uit onze zes Vlaamse 
gemeenten in een ‘Anschluss’bij de va-

kantieregeling van het Franstalig onder-
wijs laten aansluiten. Wat een kruiperige 
onderdanigheid voor de schoolvakantie-
regeling in Bruxelles en het zuiden des 
lands.
Dit voorstel sluit wonderwel aan bij een 
voorstel van de plaatselijke Ecolo-Groen-
partijen in onze zes Vlaamse gemeenten, 
dat we uitsluitend in het Frans te lezen 
kregen in een tweetalige folder. Wij ci-
teren: ’10 Il faut harmoniser nos calen-
driers scolaires. Les congés de Détente 
et de Printemps 2023 seront décalés: les 
parents feront face à de gros problèmes 
organisationnels. Les cycles scolaires dif-
férents perturberont les apprentissages. 
Wij vertalen met wat verduidelijkingen: 
‘Men moet de (schoolvakantie)regeling 
harmoniseren. De herfst- en krokusva-
kantie (die in de Franse Gemeenschap een 
week langer zullen duren ter compensatie 
voor de aldaar met de iets meer dan een 
week ingekorte grote vakantie) zullen met 
een week verlengd worden: de ouders ( in 
onze zes gemeenten) zullen geconfron-
teerd worden met grote organisatorische 
problemen. Het verschil in vakantierege-
ling zal het les geven verstoren.’
Minister Weyts had gelukkig geen oren 
naar de Anschlussvoorstellen van Meu-
leman en weigerde schoolvakanties in 
onze zes gemeenten af te stemmen op de 
Franstalige regeling.
Nu weet commissielid Elisabeth maar al te 
goed dat het Franstalig onderwijs in onze 
zes Vlaamse faciliteitengemeenten com-
pleet betaald wordt door het Vlaams mi-
nisterie, maar dat Vlaanderen daar geen 
barst te zeggen heeft, laat staan Vlaamse 
inspectie naartoe kan sturen. Meuleman 
kent allicht ook de schitterende (?) pres-
taties van het Franstalig onderwijs in ons 
land, vergeleken met het buitenland. In 
de klassering bengelt het er immers voor 
vele vakken aan de staart. Daar wil zij 
onze bengels om te beginnen voor hun 
vakantieregeling naartoe brengen.
Minister Weyts wees dat Groen-voorstel 
resoluut van de hand. Hij wou voor deze 
scholen geen aparter statuut dan ze nu al 
hebben. Hij wou ze niet tot een verleng-
stuk maken van de Franse Gemeenschap 
in Vlaanderen.

Carla Galle en de Gordel
Na een langdurige ziekte overleed voor-
malig topzwemster, partijsecretaris van 

de toenmalige SP en administrateur-ge-
neraal van Bloso, het latere Sport Vlaan-
deren, Carla Galle.
In die laatste functie hebben we haar ver-
dienstelijke inzet voor de Gordel leren 
waarderen. Wijzelf hadden meteen na het 
Egmontpact van 1977-1978 als Komitee 
der Randgemeenten medegewerkt aan de 
succesrijke actie ‘Waar Vlamingen THUIS 
zijn’ in de Vlaamse rand. Daarbij sloot dan 
onze actie aan: ‘Wij houden van alle men-
sen die het Vlaams karakter van onze ge-
meente eerbiedigen’, specifiek voor onze 
zes Vlaamse gemeenten met faciliteiten. 
In het kader van beide acties organiseer-
den we samen met Wielerclub De Hoek 
van Sint-Genesius-Rode en bescheiden 
ruggensteun van het Bloso op 27 septem-
ber 1981 een sportieve Vlaamse fietsgordel 
doorheen de Vlaamse gordelgemeenten 
rond Brussel. Met vertrek en aankomst 
in Sint-Genesius-Rode, waar de Vlaams-
gezinde Céline Algoet toen burgemeester 
was. Nadien zou Bloso na de organisatie 
van de eerste bescheiden maar toch suc-
cesrijke Gordel het gordelgebeuren staps-
gewijs overnemen.
Tien jaar later werd Carla Galle admi-
nistrateur-generaal van datzelfde Bloso, 
waar zij naast haar inzet voor de jaarlijkse 
editie van de Gordel (vele jaren de meest 
succesrijke sportieve en Vlaamsgetinte 
gebeurtenis van het jaar met een gemid-
delde aanwezigheid van 80.000 deelne-
mers), vorm gaf aan een integraal Vlaams 
(top)sportbeleid. In 2013 ging ze, toen ze 
65 werd,  met pensioen.
Wij gedenken haar dankbaar na de orga-
nisatie van 20 gordels. Hierop blikte ze 
terug met de uitspraak: “De Gordel heeft 
geen toekomst wanneer in de mix van het 
sportieve, het feestelijke, het muzikale en 
het familiale, niet ook dat Vlaamse zou 
zitten.’

Taalverdediging
Een driemaandelijkse nieuwsbrief, die 
voor Nederland en Vlaanderen het al te 
vaak bedreigde Nederlands en het al te 
opdringerige Engels ter lezing en ter le-
ring aanbiedt is het blad van de verdien-
stelijke stichting Taalverdediging.
Postbus 7837,1008 AA Amsterdam.
E-post: info@taalverdediging.nl
Webstek: http://www.taalverdediging.nl
€15 is het begunstigersbedrag per jaar.
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Subsidies Franstalig onderwijs in de Zes
schooljaar 2020-2021

Weddes Werkingskosten

Drogenbos 1 012 024 199 487
Kraainem 1 756 876 314 973

Linkebeek 796 829 141 846
Sint-Genesius-Rode 2 832 881 467057

Wemmel 2 739 423 588 438
Wezembeek-Oppem 3 177 391 619 268

Totaal 12 315 424 2 331 069


