
VLD-volksvertegen-
woordiger Luk Van Biesen en VLD-afde-
lingsvoorzitter Joost Vanfl eteren lanceerden 
op 8 februari 2006 hun project ‘Open’ voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit project tracht 
in de verschillende faciliteiten-
gemeenten rondom Brussel door 
eenheid onder de Vlamingen en 
door openheid naar anderstaligen, 
een alternatief te zijn voor de 
eenzijdige taallijsten. 

Door een lijst te maken met 
Nederlandstaligen, gematigde Franstaligen en 
Europeanen heet de Vlaamse gemeenschap ie-
dereen ‘Welkom’ om samen deze mooie, groene 
gemeenten te besturen’. Samen leven en dus 
ook samen besturen. 
Het Project ‘Open’ wenst de gemeente- en 
ocmw-raadsverkiezingen terug te brengen naar 
de werkelijke inzet: een beter bestuur voor onze 
gemeentes. In het verleden werden te gemakke-
lijk de beide taalgemeenschappen tegen elkaar 
opgezet, met als gevolg dat de Franstalige 
meerderheden de verkiezingen wonnen, niet 
omdat de gemeenten goed bestuurd werden, 
maar omdat ze gewoonweg anti-Vlaams waren 

of de mensen deden geloven dat de gemeente-
raadsverkiezingen gaan over het taalstatuut van 
de gemeenten. 

Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn Vlaamse 
gemeenten met taalfaciliteiten voor de Franstali-
gen en met een meerderheid aan anderstaligen. 
De verkiezingen moeten gaan over het samen 
beter besturen. Beide gemeenten zijn de slecht-
ste leerlingen van de klas, zei provinciegou-

verneur Lode De Witte onlangs, 
toen hij het had over een lange 
termijnvisie voor het algemeen 
beleid . Inderdaad, onze gemeen-
ten verdienen een globale en 
moderne visie op lange termijn. 

Ook onze burgers hebben recht 
op beter bestuur, op veilige en onderhouden 
wegen, op groene parken en leefbare ruimten, 
op kwaliteitsvol onderwijs,  op volwaardige 
bibliotheken , maar vooral op aanvaardbare 
belastingen. Deze correcte belastingen moeten 
onze gemeenten de juiste middelen geven om 
het aangename van een dorp te  kunnen linken 
met de nieuwe technologische vereisten van de 
21ste eeuw en modern management.
‘Open’ staat alleen open voor alle mensen met 
een ‘open geest’ .

“De verkiezingen 
moeten gaan over 
het samen beter 

besturen.”
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Slecht bestuur kost 
 

Een paradox. Een gemeente beschikt in 2006 over meer dan 

11, 6 miljoen euro aan middelen op de bank  en toch slaagt de 

gemeente Kraainem er niet om tijdig alle leveranciers te betalen. 

De openstaande schuld aan leveranciers werd geraamd op meer dan 

1,6 miljoen euro. 

Wezembeek-Oppem
Kandidate 
voorzitter OCMW 
kent geen Neder-
lands. VLD zegt 
krachtig “neen”

Aan Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Marino Keulen werd 
gevraagd de kandidatuur van mevr Sans te 
onderzoeken omdat zij tot op heden weigerde 
Nederlands te spreken. 

De FDF-kandidate is rabiaat Franstalig en 
heeft reeds herhaaldelijk te kennen gegeven 
geen Nederlands te willen spreken. Wel is 
ze kandidaat om het OCMW te leiden. Het 
OCMW speelt een belangrijke rol in het 
sociaal beleid van gemeenten.

Sociaal beleid betekent inspanningen naar de 
zwakkeren in onze gemeenschap en trachten 
te voorzien in de noden van onze gepensi-
oneerden en jonge gezinnen. Kortom, ook 
rijke gemeenten hebben nood aan een sociaal 
beleid. 

Dit beleid in handen geven van iemand 
die de taal van de streek niet wil kennen 
is onaanvaardbaar. De VLD pleit voor de 
niet aanvaarding van haar kandidatuur. De 
gouverneur moet haar taalkennis toetsen , de 
minister moet haar kandidatuur wraken.

In blijde verwachting ?
Einde juni  2005 nam sportief Wezem-
beek-Oppem afscheid van Dominique , de 
uitbaatster van het cafetaria van de sporthal. 
Sindsdien bleven de sportverengingen op hun 
honger (lees dorst ) zitten !
Het cafetaria bleef gesloten tot ergernis van 
de vele gebruikers en de bezoekers …
Pas na vele maanden (!) nam het gemeente-
bestuur het initiatief om  een nieuwe uitbater 
te zoeken! Bovendien  met een ééntalige  
aankondiging in een Franstalig weekblad…
En nog is er men er niet uit hoe men te werk 
zal gaan. Hopelijk krijgen we na 9 lange 
maanden toch nog een blijde gebeurtenis.
Schepen SANS , we kunnen niet langer 
ZONDER cafetaria !

EDDY BAERTSOEN 
(IN NAAM VAN MISNOEGDE 

GEBRUIKERS)
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Aannemer s van de openbare wer ken in  Kr aa inem werden 
de jongste maanden n iet  t i jd ig  betaa ld



tienduizenden euro’s
aan verwijlintresten 

Vele leveranciers, vooral aannemers 
van openbare werken, trokken naar de 
rechtbank of passen de clausules toe van 
boetes en verwijlintresten. Gevolg: het 
jaar 2006 is nog maar een drietal maand 
ver en de teller van verwijlintresten 
en boeten staat reeds op verschillende 
tienduizenden euro’s. Deze verwijlin-
tresten hadden door beter bestuur van 
de schepen van Financiën die ook de  
burgemeester is, gemakkelijk vermeden 
kunnen worden. 

De aannemers sturen hun facturen op 
naar de gemeente al naargelang de 
werken vorderen. Het is niet meer dan 
normaal dat 
gepresteerde 
werken worden 
vergoed. Maar 
wanneer een uit-
gave wordt goed-
gekeurd moeten 
ook alle forma-
liteiten worden onderzocht. Bestaat 
de kredietlijn voor het uit te besteden 
werk, werden de nodige leningen tijdig 
aangevraagd, werden de meerwerken in 
begrotingswijzigingen opgenomen…? 
In alle gemeenten van ons land is dit een 
doodnormale zaak. In Kraainem echter 
verzaakte de schepen van Financiën aan 
zijn plicht om dit telkenmale te onder-
zoeken en waar nodig de begroting te 
wijzigen. 

De facturen bleven onbetaald op het bu-
reau van de gemeenteontvanger liggen 
omdat deze geen correcte machtiging 

had voor uitbetaling. Het is de taak van 
een gemeenteontvanger de facturen te 
betalen indien alle wettelijke elementen 
hem dit toelaten, maar echter niet eerder. 
De gemeenteontvanger is persoonlijk 
verantwoordelijk voor de betalingen. 
Indien hij betalingen uitvoert zonder de 
juiste machtiging dan kan dit op hem 
verhaald worden. Het is duidelijk dat de 
nalatigheid van de schepen van Finan-
ciën tot gevolg heeft dat tienduizenden 
euro’s verloren gingen aan nutteloze 
intresten. 

Als U even bedenkt dat nu reeds in  
2006 meer verwijlintresten werden 

betaald  dan 
het geheel 
van subsidies 
dat zowel aan 
Nederlandstalige 
als aan Fransta-
lige verenigingen 
wordt uitgekeerd, 

dan zal men ongetwijfeld de wenkbrau-
wen fronsen. 
Kortom, het zwak bestuur van de Frans-
talige meerderheid  heeft een bijzonder 
hoog prijskaartje in Kraainem. Een 
oproep tot beter bestuur is hier meer dan 
op zijn plaats, want meer en meer krijgt 
onze gemeente een bijzonder slechte 
naam als wanbetaler.  Sommige leve-
ranciers weigeren nog om aan Kraainem 
te leveren of diensten te verlenen. Het 
slecht betalen van  aannemers onder-
mijnt de prestaties en het geleverde 
werk. Kraainem is dus meermaals de 
verliezer in dit verhaal.

Beste vrienden. 

U merkt het, vandaag heeft u een ver-
nieuwde Burgerkrant in handen. U zal 
het met mij eens zijn dat wij hier terecht 
trots op mogen zijn. Een handiger 
formaat, een betere lay-out, kortom een 
kwalitatief krantje waarin u het reilen 
en zeilen van onze lokale afdeling nog 
beter kan volgen. 

Ik wens u veel leesgenot toe. Het 
dient gezegd dat uw lokale afdeling in 
de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen niet stil heeft gezeten. 
Degenen die de pers op de voet volgen 
hebben kennis kunnen nemen van het 
project “OPEN” dat werd gelanceerd 
door volksvertegenwoordiger Luk Van 
Biesen. 

Nadere toelichting leest u in dit blad. 
Er staat ons echter nog veel werk te 
wachten. In oktober willen wij naar 
de kiezer trekken met een goede lijst, 
wars van elke communautaire inslag. 
We gaan als VLD voluit voor een beter 
bestuur van onze gemeenten.

Joost Vanfl eteren
Voorzitter VLD-Kraainem-Wezembeek/ 
Oppem

Joost  Vanf leteren

VOORWOORD
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“Door nalatigheid van de sche-
pen van Financiën gingen tien-
duizenden euro’s verloren aan 

nutteloze intresten.”



Steeds minder Belgen: 
gemeentelijk beleid 
moet bijsturen 

Kraainem en Wezembeek-Oppem behoren tot de dichtst bevolkte 

gemeenten van Vlaanderen. De jongste jaren neemt het aantal 

Belgen geleidelijk af, het aantal EU-burgers en  niet EU-burgers 

neemt steeds maar toe. 

Socio - Culturele Kring 
LIBRADO
Brussels 
Volkstejoêter
“Tailleur pour 
Dames “
Op vrijdag 10 maart, zaterdag 11 maart en 
op zondag 12 maart ,  was het “vollen bak” 
in de Lijsterbes - driemaal een uitverkochte 
zaal (grote foto hiernaast). Een prettig 
gevoel al deze mensen te kunnen verwel-
komen en ze met een stralende glimlach de 
zaal te zien verlaten, nadat ze 90 minuten 
ondergedompeld werden in een farce,een 
perfecte, geoliede machine die aan een hels 
tempo leugens, verzinsels en abracadabra’s 
produceert, misverstanden creëert en “en 
stoemelings” namen en personen mélan-
geert. Ne n’echte ratatouille overgoten met 
“sauce locale” en veel Brusselse zwans. 
Normaal is zo’n succes voor herhaling 
vatbaar. Maar in 2007 zijn er geen opvoe-
ringen van het Brussels Volkstejoêter want 
dan “prepareire “ ze hun eerste lustrumfeest 
in 2008. Wij zullen wel zorgen voor een 
meer dan plezant en ambiancevol alternatief 
en geven mekaar opnieuw afspraak voor 
4 x Brussels Volkstejoêter in 2008 met de 
opvoering van “Boel in Brussel” of … in 
Kraainem ?

WILLY DESWERT
VOORZITTER LIBRADO

INTERZA beter 
bestuurd 
De doorgevoerde maatregelen op vlak van 
sanering, herstructurering, reorganisatie 
van ophalingen, gewijzigde werking van 
de containerparken, telkens voorstellen 
van Interza-voorzitter Wilfried Servranckx 
(VLD),  hebben de werkingskosten van 
Interza in 2005 doen dalen met een bedrag 
van 1.169.588 euro.Voor onze gemeenten 
betekent dit opnieuw een vermindering van 
de werkingstoelage, ditmaal met maar liefst 
230.000 euro per gemeente. De afschaffi ng 
van de lineaire milieubelasting – op voorstel 
van de VLD in beide gemeenten- was dus 
een terechte keuze. Het principe ‘de vervui-
ler betaalt’ werd geïntroduceerd.
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Eind 2005 telde onze gemeenten 
26.677 ingeschreven inwoners, 20.355 
hiervan zijn Belg (=76,3 %) 5131 
zijn  EU-Burgers (=19,23 %) en 1.191 
niet EU-vreemdelingen (=4,46 %). De 
verhouding is het jongste decennium 
sterk gewijzigd. Eind 1996 waren er 
nog 21160 Belgen, 4.459 EU-burgers 
en 988 niet EU-vreemdelingen. Het 
aantal Belgen nam 
procentueel af van 
83 % naar 76 %. 

Ook verwerven de 
buitenlanders meer 
en meer wonin-
gen in onze regio. 
Vroeger waren 
zij vooral actief 
op de huurmarkt. Nu zijn zij duidelijk 
aanwezig op de koopmarkt. Volgens 
eigen vaststelling wordt meer dan 50 % 
van de te koop aangeboden woningen 
aangekocht door EU-burgers. Deze 
mentaliteitswijziging, van huurder naar 
eigenaar, wijst op een langere aanwezig-
heid van voornamelijk de EU-ambtena-
ren en buitenlandse managers in onze 
streek. 

Steeds meer vreemde burgers die hier 
komen wonen, hier komen werken en 
dus hier blijven. Deze gewijzigde situ-
atie verplicht ons als politieke partij de 
gevolgen hiervan te onderzoeken.
In de eerste plaats onderstrepen wij het 
grote voordeel om een kruispunt van 

tientallen culturen te zijn. Onze kinderen 
zullen sneller de rijkdom van ieders cul-
tuur ondervinden en dit zal hen onge-
twijfeld aanzetten om een aantal talen 
te beheersen. Onze gezinnen zullen ook 
de diversiteit van ieders land proeven en 
ontdekken. Dit is een meerwaarde voor 
onze gemeente. 

Anderzijds moeten wij niet blind zijn 
voor de nieuwe uitdagingen die deze 
demografi sche wijziging met zich mee-
brengen. De EU-ambtenaren genieten 
van een bijzonder fi scaal regime, ook 
heel wat buitenlandse managers betalen 
niet dezelfde belastingen. Dit zal leiden 
tot minder inkomsten voor de gemeen-
ten. In dit kader past het na te denken 
over het voorstel van de gemeente 
Hoeilaart om bij de toekenning van 
middelen aan de gemeenten via het 
gemeentefonds deze vaststelling mee te 

laten opnemen in 
de weging. 
Aangezien de 
buitenlanders  een 
langere tijd onder 
ons blijven, kan 
worden veronder-
steld dat zij ook 
meer betrokken 
willen zijn met 

het lokale bestuur. In onze ‘Open visie’ 
nodigen wij hen uit te participeren aan 
het gemeentebeleid. Hier zal het moed 
vergen om hen een lange termijn visie 
bij te brengen aangezien zij vooral oog 
zullen hebben voor investeringen op 
korte termijn.  

De aanwezigheid van een kwart bui-
tenlanders naast driekwart Belgen , 
waarvan slechts een kwart behoren tot 
de autochtone Vlaamse gemeenschap, is 
een meer dan bijzondere situatie die alle 
aandacht verdient.

De gegevens per gemeente zijn terug te 
vinden op
www.lukvanbiesen.be .

De laatste fase van de renovatiewerken 
aan de school te Kraainem is ingezet. 
Schepen van Onderwijs Louis Hereng 
(VLD) legt uit wat die werken precies 
inhouden. “Het gaat uitsluitend om de bin-
neninrichting van alle lokalen. 

Dit betekent dat de oude ramen worden 
uitgebroken en vervangen door splinter-
nieuwe; de vloeren worden vernieuwd; 
er worden nieuwe plafonds gestoken; er 
komt nieuwe verlichting; de school krijgt 
een nieuwe stroomvoorziening; er zullen 
schilderwerken worden uitgevoerd waar 
nodig; de sportzaal krijgt een volledig 
nieuwe vloer. 

Het werkplan is zo opgesteld dat het les-
geven zo weinig mogelijk wordt gestoord. 
Daarom zal fl ink doorgewerkt worden 
tijdens de vakanties zonder ook de speel-
pleinwerking voor de voeten te lopen. In 
november moet alles gefi naliseerd zijn. 
Kostprijs: 750.000 euro. 

Dezelfde werken worden uitgevoerd in de 
Franse school”.

WERKEN BINNEN-
HUISINRICHTING 
SCHOOL ZIJN BEZIG

Luk Van B iesen
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“In onze ‘Open visie’ nodigen 
wij onze hier wonende buiten-
landers uit te participeren aan 

het gemeentebeleid.”



Wellicht heeft u vragen over de overheidsadministratie, over uw leefomstandig-
heden, over  dagdagelijkse behoeften, over uw rechten als staatsburger, over  de 
politiek of heeft u suggesties om de samenleving aangenamer te maken.

Zitdagen dienstbetoon: 
Elke maandag van  18u-20u: 
zitdag Volksvertegenwoordiger 
Luk Van Biesen.
Elke dinsdagavond van 18u-20u: 
zitdag Schepen Louis Hereng.

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

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 maandelijkse digitale nieuwsbrief: 
http://news.lukvanbiesen.be 

Voor problemen in Wezembeek-Oppem kan u steeds 
terecht bij ons gemeenteraadslid Wilfried Servranckx.
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Onze VLD-mandatarissen    

    
     

       
  helpen U !

Ons adres:

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

Het  “ Huis van de democratie

Het Federaal Parlement”  is en blijft dagelijks 
“de” plaats waar volksvertegenwoordigers en 
senatoren waken en ijveren over/voor de demo-
cratische rechten van alle burgers van ons land.
Heeft u interesse om dit prachtige 18de eeuwse 
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, wijkorganisa-
tie, fi rma  of uw vriendenkring. (min. 15 pers). 
Aarzel niet om ons te contacteren, wij regelen 
een bezoek voor U  – vanaf oktober 2006. 

Graag drie voorkeurdata meedelen a.u.b.  

Onze mandatarissen zijn er om u te 

helpen, doe een beroep op hen!

Louis  Hereng
Luk Van B iesen


