
Toen afdelingsvoorzitter Joost Van-

fleteren en Kamerlid Luk Van Bie-

sen in februari 2006 het project ‘OPEN’ 

voor de gemeenteraadverkiezingen in de 

faciliteitengemeenten boven het doopvont 

hielden, konden zij niet vermoeden dat een 

goed jaar later de nationale VLD-top de 

partij zou omvormen tot “Open Vld”. 

Aandachtige toeschouwers zullen gemerkt 
hebben dat sinds het voorleggen van het 
project enkele begrippen ingang hebben ge-
vonden in de nationale politiek. OPEN staat 
ook in de Wetstraat voor het bekomen van 
een beter bestuur door dialoog, samen leven, 
samen besturen, door het voeren van politiek 
met een open geest. Frank Zappa omschreef 

dit het best  als volgt :‘the mind is like a para-
chute, it only works when it is open’. Deze 
zinsnede was een baseline voor de campagne. 
Het project OPEN neemt afstand van het 
communautaire opbod en tracht door dialoog 
te komen tot betere bevoegdheidsverdelin-
gen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
vertrekkend vanuit vastberadenheid. Open is 
sexy en is nu een trendy woord in de politiek.

Dat de nationale VLD-top het woord ‘Open’  
als voorvoegsel plaatste voor de partijnaam 
VLD en hiermee het startsein gaf voor de 
parlementsverkiezingen beschouwen de 
initiatiefnemers dan ook als een hele erken-
ning voor het project. Onze visie op hoe men 

lokaal en nationaal 
aan politiek moet doen vindt gehoor. Alles 
zit vervat in het werkwoord ‘open’, namelijk 
open dialoog, open beter bestuur, open uw 
denken.
-‘Open’ is in de faciliteitengemeenten geen 
project gebleven. ‘Open’ werd de politieke 
koepelpartij in Kraainem en in Wezembeek-
Oppem. Goede vrienden van CD&V, NVA, 
Groen!, SPA, gematigd Franstaligen en 
Europeanen schraagden de beide lijsten in de 
faciliteitengemeenten. In de gemeente-, poli-
tie, en OCmW-raden voeren de verkozenen 
van Open het woord. Zij trachten de UNION-
meerderheid te doen inzien dat besturen iets 
anders is dan een klaaglied voor aanhechting 
bij Brussel. In de beide gemeenten heeft 
UNION zich nog niet langs zijn beste zijde 
getoond. 
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OPEN  is nu ook een begrip 
in de nationale politiek

Krampachtig vermijden zij de dialoog 
en tonen zij duidelijk interne verdeeld-
heid.  Eendracht is niet de vertaling van 
UNION. UNION is het FDF aangevuld 
met enkele liberalen en christen-demo-
craten die onderling ruzie maken over de 
details en vaak het  algemeen belang uit 
het oog verliezen. Frans Belang is dus 
correcter Nederlands voor UNION. 

‘Open’ is een koepelpartij in Kraainem 
en Wezembek-Oppem en is een politiek 
werkwoord geworden. Begrip hebben 
wij voor diegenen die vinden dat de 
link tussen Open en Open Vld te sterk 
geworden is en hierin een probleem zien 
van partijongebondenheid. maar iedereen 
van goede wil, moet het onderscheid 
kunnen zien en maken. Vroeger kwa-
men Vlamingen in Wezembeek-Oppem 
op onder de naam DWO (Democraten 
Wezembeek-Oppem). Democraten is de 
derde letter van VLD en de tweede letter 
van CD&V. Open was ook de lijst van 
gewezen minister Tavernier (Groen!) in 
Aalter bij de gemeenteraadsverkiezingen.  
Kortom, wij zijn opgekomen onder de 
gezamenlijke noemer ‘Open’ en ‘Open’ is 
een woord met een duidelijk herkenbare 
boodschap, visie en doelstelling. 

In maart hielden de beide afdelingen van 
OPEN zeer geslaagde en druk bijgewoon-
de eetfestijnen. Deze activiteiten geven 
ons het vertrouwen dat de burgers in de 

beide gemeenten achter onze politiek 
staan. De verkiezingsuitslag van circa een 
kwart van de stemmen is de electorale ba-
sis waar verder kan op gebouwd worden. 

In februari werd tijdens een algemene 
vergadering van ‘Open Kraainem’  
michael Heslop verkozen tot voorzitter. 
michael heeft de Britse nationaliteit en 
is docent ‘marketing’ aan een Brusselse 
Franstalige Hogeschool. Johan Forton, de 
dynamische voorzitter van het ouderco-
mité van de Nederlandstalige basisschool, 
is de eerste ondervoorzitter.  VUB- pro-
fessor Jacques Vilrokx, voorzitter van de 
Nederlandstalige Cultuurraad, is politiek 
secretaris. Dat zij de leiding nemen van 
de koepelpartij ‘Open’ is een waarborg 
van partijongebondenheid. 

Uit wat voorafgaat, kunnen wij slechts 
besluiten dat het woord ‘open’ een begrip 
is geworden. Als geestelijke vaders zullen 
wij nauw toezien of  de gevoerde ge-
meentepolitiek door de lijsten ‘Open’ in 
Kraainem en in Wezembeek-Oppem  en 
of de gevoerde nationale politiek door de 
‘Open Vld’ wel de omschrijving ‘open’ 
verdiend. 
Be careful, Joost and Luk are watching 
you ! 
Joost Vanfleteren, afdelingsvoorzitter 

‘Open Vld’ Kraainem & 
Wezembeek-Oppem

Luk Van Biesen, Kamerlid. 

Onze beide gemeenten worden 
intussen een drietal maanden 
bestuurd door een Franstalige 
meerderheid zonder Vlaamse 
aanwezigheid in het schepencol-
lege. 
Het masker van Union viel al snel 
af toen burgemeester d’Oreye 
begin januari in de pers boudweg 
pleitte voor de aanhechting van 
Kraainem bij Brussel. Zijn collega 
Van Hoobrouck opperde dood-
leuk om een vliegtuig te huren 
en zo aan de Vlamingen aan te 
tonen dat er geen geografische 
grens loopt tussen Wezembeek-
Oppem en Brussel.
Kortom het gekende gesloten 
en communautaire discours dat 
niets met gemeentepolitiek te 
maken heeft.
Intussen worden de gemeenten 
slecht bestuurd en maakt de 
Franstalige meerderheid er een 
boeltje van. In Kraainem werd 
alvast in 2008 een verhoging 
der opcentiemen van 700 naar 
1100 in het vooruitzicht gesteld. 
De lokale Open Vld zal samen 
met de Open mandatarissen de 
spreekwoordelijke luis in de pels 
blijven om een goed bestuur af te 
dwingen.

Joost Vanfleteren
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Actiegroepen zoals deze van Wake Up, Awaccs, Sterrebeek 
2000, Ubcna  kregen een luisterend oor en waren stof voor 
diverse interpellaties van ons kamerlid Luk Van Biesen. Niet ten 
onrechte werd hij vaak omschreven als de enige verdediger van 
de Oostrand zowel in de Nederlandstalige als de Franstalige pers. 
Inderdaad, menig juridisch appel vond zijn oorsprong na overleg 
tussen Van Biesen en diverse verantwoordelijken. Frontvrouw 
Peggy Cortois speelde hierin een bijzondere rol. De strijd tegen 
deze vorm van geluidshinder, rekening houdend met het broos 
evenwicht tussen het economisch voordeel en het ecologisch 
deficit, is nog niet gestreden. 

Een ander acuut probleem is de geluidshinder afkomstig van het 
wegverkeer op de Ring en de snelwegen. Deze geluidshinder zal 
in de volgende jaren, zonder aangepaste infrastructuurwerken, 
nog sterk toenemen. Vele deskundigen pleiten immers voor een 
meer gespreid gebruik van de rijtijd op de snelwegen. Dit impli-
ceert meer vrachtverkeer tijdens de nacht. Onze nachtrust zal dan 
ongetwijfeld gegeseld worden door luidruchtige voorbijrazende 
tientonners. Zich verzetten tegen toenemende mobiliteit is een 
Don Quichotte houding en is dus bij de ‘Open Vld’ ongekend. 
Daarom wachten wij niet tot het probleem zich effectief voor-
doet. De geluidshinder van het vrachtverkeer is nu reeds een 
levensgroot probleem. 

De ‘Open Vld’ mandatarissen werken daarom een actieplan uit 
om op de verschillende beleidsdomeinen de aanleg van eco-
logische geluidsmuren langsheen de RING RO aan te leggen. 
Geluidsmuren ontbreken op verscheidene plaatsen en daar waar 
ze bestaan, hebben zij onvoldoende effect omdat de investering 
te beperkt is.

Alleen als de beide gemeenten, samen met de provincie Vlaams-
Brabant, druk uitoefenen op het Vlaams en Brussels Gewest, 
kunnen wij overgaan tot de noodzakelijke investering. Geen 
enkel beleidsniveau mag zich hier krenterig tonen. Deze werken 
zullen een hap betekenen in de begroting, maar door de specifi-
citeit van de ecologische bermen hebben ze een zeer duurzaam 
karakter. 

De mandatarissen van ‘Open VLD’ Kraainem en Wezembeek-
Oppem nemen het voortouw in de bestrijding van de

 geluidshinder. Veel aandacht en veel energie werd er de 
jongste jaren terecht besteed aan de geluidshinder 

veroorzaakt door het luchtverkeer. 
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Geluidsmuren rond 
Ring dringend nodig

De boodschap luidt : eerst de beide gemeenten overtui-
gen. Ongetwijfeld zal de slechte verstandhouding van de 
beide colleges met de hogere overheden een rem zijn 
op de besprekingen. De Open Vld biedt zich, omwille 
van de noodzakelijkheid en de snelheid waarmee er 
moet worden onderhandeld, aan als bruggenbouwer 
tussen de verschillende overheden.



Lid worden is eenvoudig
VLD-Kraainem/Wezembeek-Oppem heeft een grote schare leden uit alle lagen van de 
bevolking. Zij die zich bij ons willen aansluiten kunnen door een eenvoudige over-
schrijving van 10 EUR op het rekeningnummer 853-8545674-06 van VLD-Kraainem/
Wezembeek-Oppem, een lidkaart bekomen. Het ligt voor de hand dat iedere burger die 
lid wenst te worden ook een bestuurslid kan aanspreken om het nodige te doen.
met de federale verkiezingen in zicht (mei of juni) heeft onze afdeling een steunfonds 
opgericht om onze kandidaat Luk Van Biesen een financieel duwtje te geven. 

U kan uw bijdrage storten op rekeningnummer 
850-8464260-38. Een welgemeende dank bij 

voorbaat!

Op 10 juni gaan we opnieuw naar 
de stembus. Deze keer kiezen we een 

nieuwe Kamer en een nieuwe Senaat. Op 21 juli 
2004 legde Luk Van Biesen zijn eed af als volksver-

tegenwoordiger voor het kiesarrondissement Brussel – Halle 
– Vilvoorde in opvolging van niemand minder dan Annemie Neyts. 
Annemie werd verkozen tot Europarlementslid  en drukt sindsdien 
als voorzitter van de Internationale Liberale Partij haar blauwe 
stempel op het beleid.

Luk Van Biesen specialiseerde zich snel in ’s lands begroting en 
financiën. Reeds in het najaar van 2004 werd hij door alle fracties 
van het Belgisch parlement voorgedragen als voorzitter van de com-
missie ‘Rekenhof’. Het Rekenhof controleert de besteding van de 
middelen en onderzoekt de doelmatigheid van de werkmethodes. 

Onlangs schreef de Standaard dat “ge Luk Van Biesen moet kennen 
omwille van zijn deskundigheid op het vlak van de fiscaliteit en zijn 
inzet voor het invoeren van de dubbele boekhouding in de publieke 
sector”. De Nederlandstalige en Franstalige pers publiceren vaak 
zijn bijdragen over de financiering van de overheid, over de staats-
hervorming en over specifieke toestand in de rand rondom Brussel. 
Op twee en een half jaar tijd dwong Luk Van Biesen respect af bij 
vriend en vijand. Zelfs in die mate dat niet minder dan vier partijen 

tijdens parlementaire besprekingen de wens uitdrukten dergelijk 
parlementslid in hun rangen te hebben. 

De volgende parlementsverkiezingen vallen op de vooravond van 
nieuwe gesprekken over de staatshervorming en over de vereenvou-
diging van de personen- en vennootschapsbelasting. Twee thema’s 
waarbij de kennis van Luk Van Biesen ons onontbeerlijk lijkt. 

Daarom staat de afdeling Kraainem / Wezembeek-Oppem als één 
man achter de kandidatuur van Luk Van Biesen voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Uitvoerige berichtvoering hierover leest 
u in ons verkiezingsnummer van mei 2007.
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 onze kandidaat voor

de parlementsverkiezingen op 10 juni
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Devenez membre du Parti Libéral!

Join the Liberal Party!

Liberal? Wir brauchen dich!

Word lid van de Liberale Partij!

Volksvertegenwoordiger
Luk Van Biesen




