
De vernieuwende aanpak stoelt
op 4 pijlers : Eenheid, Open-
heid, Duidelijkheid en Repre-
sentativiteit 

Basisvoorwaarde 1: 
Eenheid onder de 
Vlamingen
De verdeeldheid tussen de Vla-
mingen moet ophouden. Alle
Vlaamse en democratische par-
tijen moeten zich terugvinden
in een open project. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van
2000 lukte dit bijna volledig in
Kraainem maar niet in Wezem-
beek-Oppem. De Vlamingen
stonden maar liefst verdeeld
over drie lijsten : VLD op de
Lijst van de Burgemeester de
Grunne, CDV , SPA en  VU op
de lijst DWO, Groen! op Eco-
lev. Ook werd er in Kraainem
geen akkoord bekomen van
Groen! om te participeren in het
project K2000. 

Dat de verdeeldheid in het ver-
leden soms ingegeven was door
persoonlijke ambities of onder-
linge vetes is onaanvaardbaar.
Eenieder moet beseffen dat het
algemeen belang prioritair is en
dus belangrijker dan het per-
soonlijk belang.

Basisvoorwaarde 2: 
Open de lijsten voor
anderstaligen
Het open project start van de
realiteit : in onze gemeenten
leven naast de Vlaamse
gemeenschap, heel wat
anderstaligen (Franstaligen en
Europeanen). Hen betrekken bij
het bestuur van de gemeente is
noodzakelijk. Daarom moet de
lijst toegankelijk zijn voor
anderstaligen. De gematigde
Franstaligen en de taalgemeng-
de gezinnen wiens kinderen nu
genieten van het Nederlandsta-
lig Onderwijs of die participe-

ren in het socio-cultureel leven
moeten aangesproken worden.
Ook de Europeanen zijn een
gesprekspartner. 

Basisvoorwaarde 3: 
Duidelijkheid in
bestuursvisie
Er mag geen misverstand
bestaan : Het Nederlands is de
bestuurstaal in onze gemeen-
ten, die volwaardig behoren tot
het Vlaams gewest. Maar deze
thematiek is niet de inzet van
de verkiezingen: de gemeente-
raadsverkiezingen gaan over
het goed en beter besturen van
onze gemeenten. Het taalsta-

tuut van de gemeente kan niet
door de gemeenteraadsverkie-
zingen gewijzigd worden.  De
jongste twintig jaar werd er
gestemd volgens taal. De
Franstalige meerderheden
moesten geen verantwoording
afleggen voor ‘goed en dege-
lijk bestuur’. Integendeel, het
feit dat ze Franstalig waren,
was een voldoende reden voor
het bekomen van de Franstali-
ge stemmen. Die tijd is voorbij
! De inzet van de verkiezingen
moet gaan over het goed en
samen beheren van de
gemeente, met als resultaat een
modernere gemeente. Geen

isolement , geen eiland aan de
rand van Brussel .

Basisvoorwaarde 4: 
Representatieve lijsten 
De lijsten moeten open staan
voor de hele bevolking van
onze gemeente en hierdoor een
duidelijke verjonging en ver-
nieuwing kennen. Jonge, dyna-
mische krachten moeten samen
met raadsleden die een grote
staat van verdienste kunnen
voorleggen de lijsten schragen.
Die ervaren raadsleden moeten
de nieuwe kandidaat-raadsle-
den helpen hun politieke weg
vinden en daarom hun ervaring
en kennis ten dienste stellen om
hen zo alle kansen te bieden.
Het is noodzakelijk dat het open
project na de verkiezingen zich
vertaalt in een beweging voor
een beter bestuur in de Zes !

‘The mind is like a parachute,
it only Works when it is open’

FRANK ZAPPA
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Joost Vanfleteren ziet met “open vizier” de toekomst tegemoet.

Nog tien maanden scheiden ons van de gemeente-
raadsverkiezingen. In de faciliteitengemeenten is dit
voor de Vlaamse partijen geen sinecure. De noodzaak
van een Vlaamse aanwezigheid in het schepencollege
is voldoende duidelijk. Maar hiervoor moet ongeveer
25% van de stemmen behaald worden. Dit is een
hoger percentage dan  Vlaamse gemeenschap in de
beide gemeenten. In Kraainem en Wezembeek-oppem
zetelen vandaag 5 Vlaamse raadsleden op 23. Het is
duidelijk dat het de hoogste tijd is voor een andere en
vernieuwende aanpak.

VLD-afdelingsvoorzitter Joost Vanfleteren trekt 
de krijtlijnen voor gemeenteraadsverkiezingen 2006

MET OPEN VIZIER

Gelukkig Nieuwjaar
Bonne Année

Happy New Year
Ein gutes Neues Jahr

Buon Anno
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Kraainem: begroting 
2006 in het rood maar 
Het verschil tussen begroting en
daadwerkelijk resultaat is in
Kraainem steeds bijzonder groot.
Zo voorziet de begroting in een
recordaantal investeringen in
2005-2006  (12,7 miljoen euro in
2005 en 4,3 miljoen in 2006) en
investeringen voor 2007 en vol-
gende jaren van slechts 0,1 mil-
joen euro, een overschatting van
de gewone uitgaven met ongeveer
1,4 miljoen euro, het niet opnemen
van de opbrengsten uit verkoop
van telenet, electrabel voor onge-
veer 1,6 miljoen euro enz…. Kort-
om nu reeds weet eenieder die zich
de moeite getroost om de begro-
ting te analyseren, dat het resul-
taat eind 2006 minstens verschil-
lende miljoenen euro gunstiger zal
zijn dan het opgenomen begro-
tingsverlies van 1,8 miljoen euro.
Uiteraard beschikt de gemeente
over een aanzienlijke spaarpot.
Belastingsgeld dat te veel werd
opgehaald in het verleden. En dat
nu dreigt opgesoupeerd te worden.

Het plan van UNION: belastingen
verhogen met 40 % in de perso-
nenbelasting en met 57 % in de
onroerende voorheffing! Dat bete-
kent 550 euro per gezin per jaar
méér !
De belangrijkste opbrengsten zijn
de opcentiemen voor de personen-
belasting en de onroerende voor-
heffing. In Kraainem zijn de
opcentiemen voor de personenbe-
lasting (= 5 %) in 2006 goed voor

2,8 miljoen euro en de aanvullende
belasting op de onroerende voor-
heffing (=700) goed voor 3,2 mil-
joen euro. Een zes miljoen euro op
jaarbasis die door een goede 5.500
gezinnen worden opgehoest, dit is
een gemiddelde van 1.091 euro.
Met andere woorden: vandaag
betalen de Kraainemnaars elk jaar
1.091 euro aan belastingen via de
personenbelasting en het kadaster. 

In de ontwerpbegroting wenste de
Franstalige meerderheid de opcen-
tiemen te verhogen van 5 % naar 7
% (=40 % verhoging) en de aan-
vullende belasting van 700 naar
1100 (=57 % verhoging). Voor
Kraainem betekent dit een meer-
belasting van ongeveer 3 miljoen
euro of 550 euro per gezin  per jaar
méér.

Deze verhoging hebben wij nu een
jaar kunnen uitstellen maar in het
financieel beleidsplan zijn die ver-
hogingen wel opgenomen voor het
jaar 2007.

Voor de Franstalige meerderheid
moeten de belastingen omhoog om
andere redenen dan om budgettai-
re.

Het is nodig dat we de ware rede-
nen voor de aangekondigde verho-
gingen eens stellen.

1. Het is de droom van de huidi-
ge burgemeester om één of meer
megalomane projecten te reali-
seren in Kraainem. Zijn uitspra-

ken dat hij van de Koningin Astrid-
laan een “Champs Elysée wou
maken; de uitgelekte plannen voor
een groot, nieuw Administratief
Centrum (gemeentehuis) op het
Pikdorenveld; het programmapunt
voor de bouw van een groot
Franstalig Cultureel Centrum,
tonen aan dat hij zijn persoonlijke
stempel wil zetten. Maar derge-
lijke stempel is loodzwaar voor
Kraainem. Hiervoor heeft hij min-
stens drie miljoen euro per jaar
nodig.

2. Heel wat Franstaligen zijn de
idee van een”‘très grand Bruxel-
les”, omwille van het verschil
tussen de gemeentelijke fisca-
liteit in Kraainem en in Brussel,
niet meer genegen. Volgens diver-
se berekeningen zou een aanhech-
ting van Kraainem bij Brussel de
gemeentelijke opcentiemen verho-

gen met minstens 50  %. De idee
van de Franstalige meerderheid is
dan ook simpel : verhoog de
Kraainemse gemeentelijke
belastingen tot op de hoogte van
het Brussels gewest en dan vervalt
het argument. Simpel maar gevaar-
lijk voor onze portemonnee.

3. Goed besturen betekent de
tering naar de nering zetten. Dit
vraagt soms moedige beslissingen,
omdat je maar één euro één keer
kan uitgeven. Moedige beslissin-
gen nemen, investeringsdossiers
opvolgen, is niet de sterke kant van
de huidige Franstalige meerder-
heid. Daarom is het eenvoudiger
om te trachten in plaats van één
euro te hebben er anderhalf te heb-
ben. Dit “faciliteert” hun bestuurs-
daden.

Wezembeek-Oppem :
begroting 2006 kent 
een overschot
Het is duidelijk dat de begroting in
Wezembeek-Oppem meer rea-
listisch is en veel minder  de uitga-
ven overbudgetteert. Maar ook
hier stelt zich de vraag bij de
grootorde van de investeringen . In
2006 goed voor 10,5 miljoen euro,

in 2007 5,6 miljoen euro  en in
2008 5,3 miljoen euro. Dit is een
totaal van 21,5 miljoen euro of
bijna gelijk aan de opbrengsten uit
belastingen in de volgende drie
jaar. Dit is een zwaar investerings-
programma. In Kraainem is het
bedrag van 4,5 miljoen euro op
drie jaar te laag , maar 21,5 mil-
joen euro legt dan weer een te
zware hypotheek op de toekomst
van de gemeente. Er is echter nog
een aanzienlijke spaarpot in het
verleden aangelegd. Ook hier
werd een te grote inspanning van
de belastingplichtige gevraagd.

Aan de hand van  deze twee gege-
vens: een begroting met boni en
een vette spaarpot uit het verleden
zou men kunnen denken dat in
Wezembeek-Oppem er niet aan
belastingverhogingen wordt
gedacht. Niets is minder waar.
Onze mandatarissen hebben hun
beste Latijn moeten bovenhalen
om de meerderheid te overtuigen
om ook hier de belastingen niet te
verhogen. 

Ook het financieel beleidsplan
voorziet in hogere belastingen in
de toekomst

VLD Kraainem-Wezembeek-Oppem haalt slag thuis

Gedenkmuur op de strooiweide

Geen belastingverhogingen in 2006 !

Op de strooiweide komt een gedenkmuur. Op de scheiding van de begraafplaats met de parking
van Dexia (achtergrond) worden bomen geplant.

Een overledene kan begraven worden
op een traditionele wijze. Anderen kie-
zen om verast te worden en de as te
bewaren in een urne die bijgezet wordt
in een columbarium. Nog anderen hou-
den het bij verassing en uitstrooiing op
een weide: de strooiweide. 

Op de Kraainemse begraafplaats bestaan
de drie mogelijkheden. Nabestaanden kun-
nen  zich bij een graf bezinnen of bij het
columbarium, maar zij van wie de as van
de dierbare afgestorvene uitgestrooid werd
kunnen dat niet meer om de eenvoudige
reden dat er niets meer is. Twee jaar gele-
den deed onze mandataris Louis Hereng
(toen nog raadslid) het voorstel om op de
strooiweide een soort gedenksteen op te
richten (met naamvermelding) waar de
nabestaanden zich kunnen bezinnen. Dat

voorstel werd toen door de voltallige
gemeenteraad unaniem aanvaard. Op 31
augustus ll. heeft ook het schepencollege
het voorstel van Louis Hereng
bekrachtigd. Nu heeft Hereng (intussen
VLD-schepen) er werk van gemaakt. Over
korte tijd zal een muur in natuursteen aan-
gebracht worden op de strooiweide. Op de
strooiweide zelf zal een bord geplaatst
worden met de vermelding “strooiweide”.
Ten slotte zullen rechtover de strooiweide,
waar de afsluiting met de Dexia-parking
staat, dennen aangeplant worden zodat de
strooiweide in alle sereniteit kan bezocht
worden. De asverstrooiing neemt alsmaar
toe. Op een paar jaar tijd is het aantal
asverstrooiingen verdriedubbeld.

Het plan van UNION: belastingen verhogen met
23 % in de personenbelasting en met 20 % in de
onroerende voorheffing ! Dit betekent 330 euro per
gezin per jaar méér!

In Wezembeek-Oppem zijn de opcentiemen voor
de personenbelasting (= 6,5 %) in 2006 goed voor
3,7 miljoen euro en de aanvullende belasting op de
onroerende voorheffing (=750) goed voor 3,2 mil-
joen euro. 6,9 miljoen euro op jaarbasis die door
ongeveer 5.700 gezinnen worden opgehoest. Dit is
een gemiddelde 1.210 euro. Met andere woorden,
vandaag betalen de inwoners  elk jaar 1.210 euro
aan belastingen via de personenbelasting en het
kadaster. 
Het financieel beleidsplan verhoogt de opcentie-

men voor de personenbelasting van 6,5 % naar 8 %
en de aanvullende belasting op de onroerende
voorheffing van 750 naar 900 . De ene maatregel
spijst de gemeentekas met 1,1 miljoen euro en de
andere met 0,8 miljoen euro. Dus voor een 1,9 mil-
joen euro meer belastingen . De inwoners zouden
dan 1.540 euro per jaar bijdragen of 330 euro
meer.

Deze maatregelen hebben we dit jaar kunnen
tegenhouden. De dreiging voor forse belastingver-
hogingen is dus aanwezig. Liberale waakzaamheid
is de enige remedie. Onze mandatarissen zullen
alles in het werk stellen om de belastingen in de
beide gemeenten op het juiste niveau te houden.

In de beide gemeenten zijn de gemeentebegrotingen voor 2006 klaar. De ontwerpbe-
grotingen voorzagen een forse verhoging van de belastingen in 2006 en de jaren nadien.
Door het consequent handelen van de VLD in Kraainem (samen met de afgevaardig-
den van K2000) en in Wezembeek-Oppem (in ruggespraak met afgevaardigden van
Lijst de Grunne) werden deze verhogingen niet doorgevoerd. Kraainem en Wezem-
beek-Oppem blijven dus gemeenten met lage opcentiemen op de personenbelasting en
de onroerende voorheffing. Doch de dreiging van verhoging is aanwezig : waakzaam-
heid blijft geboden !
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“Sinds 2003 hebben we veel meer dan
voorheen principes van modern bedrijfsbe-
heer toegepast. Er werd een nieuwe mana-
ger aangetrokken en alle kostenposten wer-
den onder de loepe gelegd”.

Gevolg: op drie jaar tijd daalden de
bedrijfskosten met 10 %. De bijdrage van
de gemeenten in de werkingskosten daalde
in dezelfde periode zelfs met 15 %. Een
indrukwekkend resultaat, zeker omdat de
kosten voor verwerking van afval steeds
maar blijven toenemen. Voorzitter SER-
VRANCKX: “Goed bedrijfsbeheer hoeft
niet steeds tot pijnlijke maatregelen te lei-
den. Bij INTERZA reden enkele stokoude
vrachtwagens rond die jaarlijks duizenden
euros aan onderhoud- en herstellingskosten
betekenden. De aankoop van nieuwe
vrachtwagens leidde niet alleen tot betere
dienstverlening en arbeidsveiligheid, maar
ook tot lagere kosten.”

Ook op milieugebied leidde de nieuwe aan-
pak tot goede resultaten. “In de INTERZA-
gemeenten wordt nu het principe “de
gebruiker betaalt” toegepast. Vooral op de
containerparken hebben we hierdoor het
massale misbruik door inwoners en bedrij-
ven van vooral de Brusselse buurgemeen-
ten kunnen inperken. Het prettige gevolg is
dat de afvalfactuur van onze containerpar-
ken op enkele jaren tijd met maar liefst de
helft is gedaald. Zo draait onze belasting-
betaler niet langer op voor misbruiken van
elders.”

Dat INTERZA de kampioen was in de
ophaling van GFT wist U reeds lang en ter-
zake kan verwezen worden naar de laatste

milieukrant. Door de invoering van alterna-
tieve verwerkingsmethodes gekoppeld aan
subsidies enerzijds  ( compostvaten,
mulchmaaiers, hakselaars, traaggroeiend
gras,.. ) en de invoering van de betaalde
GFT-sticker anderzijds kon reeds op één
jaar een daling met maar liefst 25 % vast-
gesteld worden of dus een zeer aanzienlijke
daling in de kosten van INTERZA.

De PMD-inzameling is in 2005 met maar
liefst 16 % gestegen wat dus eveneens een
aanzienlijke subsidie betekent voor
INTERZA.

Het goede bedrijfsbeheer maakt ook ruim-
te voor nieuwe initiatieven. Een handiger
formaat voor de afvalkalender en mooi
vormgegeven afvalkranten waren hier een
eerste teken van. In 2006 zal INTERZA
mee de strijd aanbinden tegen het sluikstor-
ten. Met de scholen zal er een samenwer-
king worden opgezet om afval sorteren en
vermijden van jongs af aan aan te leren.      

Belangrijk nieuws is eveneens dat na drie
jaar onderhandelen, de 5 Intercommunales
van Vlaams-Brabant tot een gezamenlijke
overeenkomst zijn gekomen met INDA-
VER, de verbrandingsoven te Beveren,
voor de verwerking van restafval en grof
vuil. Ingevolge de sluiting van de stort-
plaatsen in Duitsland en Vlaanderen dreig-
de een tekort aan verbrandingscapaciteit en
diende gezocht te worden naar een oplos-
sing op lange termijn , met vaste prijzen en
binnen een redelijke afstand.
De overeenkomst werd afgesloten voor 18
jaar, aan een vaste en gekende prijs , en
INTERZA mag haar afval overslaan te

Grimbergen vanwaar het door INDAVER
en op haar kosten verder getransporteerd
wordt naar Beveren.

INTERZA betaalt niet enkel een lagere
prijs per ton dan voorheen doch moet
bovendien niet meer elke dag naar Beveren
rijden wat aanzienlijke kostenbesparing
betekent, zowel op het vlak van de trans-
portkosten als personeelskosten.

Zonder de steun van de bevolking en van
de gemeentebesturen was dit uiteraard niet
mogelijk geweest en in mijn hoedanigheid
van Voorzitter van INTERZA houd ik er
aan de bevolking van onze regio te danken
voor haar inzet en medewerking en de
gemeentebesturen voor haar steun bij de
invoering van de wijzigingen en de afslui-
ting van de onderhandelingen met INDA-
VER.

Financieel gevolg van dit alles is zonder
meer schitterend te noemen : waar de
begroting van INTERZA in 2003 nog het
bedrag beliep van 7.620.446   of 100,93 
per inwoner, en dus ten laste van de
gemeente, is dit in de begroting van 2006
gedaald naar 6.585.710   of 86,00   per
inwoner.
Indien ook nog rekening wordt gehouden
met de gestegen inkomsten van de gemeen-
ten ingevolge de verkoop van witte en blau-
we zakken, alsmede de verkoop van de
GFT-stickers en de inkomsten op de contai-
nerparken, dan is het duidelijk dat de
kosten voor ophaling en verwerking van

huishoudelijk afval sedert drie jaren in aan-
zienlijke mate zijn gedaald.

Beheren als een goede huisvader is dus wel
degelijk mogelijk, ook in een intercommu-
nale, op voorwaarde uiteraard dat soms
minder sympathieke maatregelen  worden
doorgedrukt in het algemeen belang.

De ingevoerde maatregelen hebben voor
gevolg dat er op de begroting van 2005 een
overschot zal zijn van iets meer dan 1 mil-
joen euro dat na goedkeuring door de Alge-
mene Vergadering, aan de gemeenten zal
worden teruggestort.

Waar mogelijk zullen de VLD-mandataris-
sen blijven waken over een correcte en
meest opportune aanwending van de
gemeenschapsgelden, zijnde de door de
burgers betaalde belastingen en retributies,
en dit zonder afbreuk te doen aan de dienst-
verlening, integendeel, mits verbetering
van deze laatste waar mogelijk.

Ik houd er eveneens aan om de leden van
de Raad van Bestuur, de Directeur en alle
personeelsleden van INTERZA, bedienden
en arbeiders, te danken voor hun medewer-
king.

In naam van INTERZA wens ik aan alle
inwoners van de regio het beste toe voor
het eindejaar en een schitterend 2006.

Aarzel niet ons te contacteren in geval van
probleem of twijfel.

Intercommunale INTERZA is verantwoordelijk voor de ophaling en
verwerking van het afval in de gemeenten Wezembeek-Oppem,
Kraainem, Zaventem, Kampenhout en Steenokkerzeel. Sinds eind
2002 is VLD-gemeenteraadslid Wilfried SERVRANCKX (Wezem-
beek-Oppem) er voorzitter.  Na drie jaar voorzitterschap kan hij erg
mooie resultaten voorleggen.

Intercommunale INTERZA 
opnieuw een gezond bedrijf

Margriet Vanhooren 
wint de fruitkorf
Ook op ons 20ste eetfestijn werd een fruitkorf (geschonken door
Bets Food) verloot. De korf die 6,905 kg woog werd gewonnen
door Margriet Vanhooren uit Kraainem. Op de foto wenst voor-
zitter Joost Vanfleteren haar geluk.

Noteer in uw agenda!
Nieuwjaarsreceptie VLD-Kraainem/Wezembeek-
Oppem
op zondag 29 januari 2006 om 10.30u.

G.C. DE KAM – Beekstraat – Wezembeek-Oppem

Wij beloofden de lezers constant op de
hoogte te houden van de vorderingen van
het dossier St.-Pancratiuskerk te Kraainem.
In vorige nummers hebben wij uitvoerig de
lange administratieve lijdensweg uit de doe-
ken gedaan. Vandaag zijn wij eigenlijk de
laatste fase ingetreden. Inderdaad, het vol-
ledig dossier ligt nu op de provinciale dien-
sten in Leuven. Daar wordt het ingekeken,
goedgekeurd en doorgestuurd naar de
Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent de
laatste stap. Dit wil zeggen dat op het
ministerie uiteindelijk de subsidie wordt
losgemaakt en ter beschikking gesteld. Dan

volgt de aanbesteding en niets staat er dan
nog in de weg om de restauratiewerken te
starten. 
Het spreekt vanzelf dat wij U op de hoogte
houden. Laten we niet vergeten dat die
restauratie ons nauw aan het hart ligt.
Volksvertegenwoordiger/gemeenteraadslid
Luk Van Biesen haalde samen met schepen
Louis Hereng een paar jaar geleden het dos-
sier van onder het stof en bovendien stond
de St.-Pancratiuskerk met rood aangestipt
op de lijst van te verwezenlijken dossiers
tijdens deze legislatuur.

St.-Pancratiuskerk: stand van zaken



Maar er werd nog een belangrijke
beslissing genomen. Op voorstel
van VLD-schepen Louis Hereng
heeft het college zijn akkoord
gegeven aangaande een nieuw
parkreglement. Opdat de bestaan-
de infrastructuur in het park Jour-
dain (vijver, speeltuin, grasper-
ken, wandelwegen) zou gerespec-
teerd worden zal het reglement
een aantal verbodspunten inhou-
den, o.a.
- moto’s, fietsen, mountain bikes
verboden
- honden aan de leiband houden
- telegeleide vaartuigen op de vij-
ver verboden
- vissen verboden tenzij aangeslo-
ten bij de visvereniging
Dit reglement zal op een duidelijk
zichtbare plaats aangebracht wor-
den bij alle ingangen van het park.
Bij elke ingang zal ook een “chi-
cane” voorzien worden, dit is een
constructie die moet toelaten  dat
kinderwagens, rolstoelen en vis-
sers met hun materiaal het park
kunnen betreden.

Ook het dossier van het Molenbos
gaat met rasse schreden vooruit.
In feite was dit dossier heel nauw
verbonden met het dossier van de
Jourdainvijver. Immers, het slib
dat uit de vijver moest gehaald
worden (35.000 kubieke meter
!!!) diende eerst in de bekkens aan

de Molenstraat gespoten te wor-
den. Dat gebeurde vrij snel maar
dat slib moest ook “zakken” en
dat “zakken” was grotendeels
afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Bovendien kiemde het
wilgenzaad, dat vermengd was in
het slib, als bij wonder. Het
gevolg was dat de drie bekkens in
drie maanden tijd volledig
begroeid waren met metershoge
wilgen. Dat was uiteraard niet de
bedoeling en die wilgen moesten
eerst verwijderd worden alvorens
de bekkens konden worden dicht-
gegooid met goede grond. De kle-
pelmachine van de technische
dienst zou de wilgen maaien maar
dit was gemakkelijker gezegd dan
gedaan want de ondergrond was
nog te moerassig. Uiteindelijk is
alles toch voor mekaar gekomen
en de ruimte lijkt weer op een
veld zoals voorheen. Dit betekent
dat Econet zijn zegen kon geven
om met de aanplanting van het
bos te beginnen. Het startschot
van de beplanting werd half
december gegeven en het einde
wordt voorzien (indien het weer
gunstig blijft) net voor de Paasva-
kantie. Welke bomen zullen aan-
geplant worden op de meer dan 6
hectare ruimte? Er werd gekozen
voor beuken, zomereiken en bos-
kers. Maar er is ook plaats voor-
zien voor twintig hoogstammige

fruitbomen. Het gaat om variëtei-
ten waarvan men al jaren niets
meer heeft gehoord. Op initiatief
van schepen van Onderwijs Louis
Hereng zullen de scholen hun
medewerking verlenen aan dit

pedagogisch project. De leerlin-
gen zelf zullen enkele bomen
planten en zij zullen uitleg krijgen
over alle bomen die het Molenbos
sieren.
Het dient gezegd dat het “project
Molenbos” gebeurt in samenwer-
king met het gemeentebestuur van
Zaventem want het grootste
gedeelte van de beschikbare ruim-
te ligt op het grondgebied van
Zaventem. Het was VLD-manda-
taris Luk Van Biesen die, toen hij
nog schepen was, met het Molen-

bos-idee op de proppen kwam.
Nadien nam Hereng het schepen-
ambt over en alle twee hebben zij
het dossier maandenlang op de
voet gevolgd.
In 2006 moet alles gefinaliseerd
zijn zodat de wandelroute van
Kraainem (start aan de Molen-
straat) over Sterrebeek en
Wezembeek-Oppem tot aan het
museum van Midden-Afrika in
Tervuren in gebruik kan genomen
worden. Dat zal voorwaar een
mooie realisatie zijn.

8 Lokaal nieuws
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Noteer in uw agenda!
Nieuwjaarsreceptie VLD-Kraainem/Wezembeek-
Oppem
op zondag 29 januari 2006 om 10.30u.

G.C. DE KAM – Beekstraat – Wezembeek-Oppem

Vredeplaats  1
1950 Kraainem
Tel: 02 306.94.97 – Fax: 02 306.94.98  
E mail:Vtrefpunt@lukvanbiesen.be

Sociaal Dienstbetoon
Misschien heeft U vragen over de overheidsad-
ministratie, over uw leefomstandigheden,
over  dagdagelijkse behoeften, over uw rechten
als staatsburger, over  de politiek of heeft U
suggesties om de samenleving aangenamer te
maken.

Onze mandatarissen zijn er om u te helpen, doe
een beroep op hen!
Zitdagen dienstbetoon:
Elke maandagavond van  18u –20u: zitdag
Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen.
Elke dinsdagavond van 18u -20u: zitdag Sche-
pen Louis Hereng.

Voor dienstbetoon op andere dagen staan Willy
Deswert en zijn collega’s Kathleen en Marc,
steeds voor  u klaar om uw vragen en sug-
gesties in goede banen te leiden. Maak gerust
een afspraak via het secretariaat of loop eens
langs tijdens de kantooruren.

Website & Digitale Nieuwsbrief
Blijft  U graag op de hoogte van het reilen en
zeilen en de meeste recente politieke acties van
uw Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen? 
Bezoek dan zijn website:www.lukvanbiesen.be
of teken in op zijn zeswekelijkse digitale
nieuwsbrief: http://news.lukvanbiesen.be     

Bezoek het federaal parlement
De vieringen van 175/ 25 jaar België lopen stil-
aan op hun einde, maar het  “ Huis van de
democratie - Het Federaal Parlement” is en
blijft dagelijks “de” plaats waar volksvertegen-
woordigers en senatoren waken en ijveren
over/voor de democratische rechten van alle
burgers van ons land.

Heeft U interesse om dit prachtige 18de eeuw-
se gebouw te bezoeken, kennis te maken met de
werking van Kamer en Senaat en een ontmoe-
ting met een parlementslid? U bent welkom
elke weekdag met uw vereniging, klas, wijkor-
ganisatie, firma  of uw vriendenkring. (min. 15
pers). Aarzel niet om ons te contacteren, wij
regelen een bezoek voor U  – vanaf maart 2006. 

Graag drie voorkeurdata meedelen a.u.b.  

Het V-trefpunt is er voor U

Op deze velden wordt het Molenbos aangeplant. Van hieruit zal later de wan-
deling vertrekken die zal eindigen in Tervuren

Nog een programmapunt op het verlanglijstje van de VLD in Kraainem. En ook
van deze dossiers goed nieuws want de werken aan de vijver Jourdain zijn beëin-
digd en wat gerealiseerd werd mag gezien worden. Alles ziet er daar nu anders uit.
Het is weer een plezier een wandeling rond de vijver te maken en de vissers zullen
in het voorjaar weer in alle sereniteit kunnen vissen. Langsheen de Zaventemse
Steenweg, over een afstand van 107 meter, werden rozenstruiken aangeplant.
Bloeiende rozen in zomertijd geven altijd een extra kleurrijke toets aan het geheel.

Jourdain-vijver en Molenbos:
onafscheidbare tweeling

De gerestaureerde vijver ligt er nu prima bij. 
Er kan weer veilig gewandeld worden.

Het wegeltje rondom de vijver werd
gewoon verhard maar bleef zijn

natuurlijk uitzicht behouden




