
Luk Van Biesen zetelt sinds juli 2004 
als opvolger van Annemie Neyts. In het 
parlement wordt hij alom gewaardeerd voor 
zijn dossierkennis, zijn tussenkomsten op 
het fiscaal en socio-economisch vlak en 
zijn bijdragen voor het bedrijfsleven. Ook 
ontpopte hij zich als een fervent pleitbezorger 
voor de Oostrand in het dossier van de 
luchthaven van Zaventem. Daarenboven is hij 
in de faciliteitengemeenten de bruggenbouwer 
tussen de gemeenschappen. Via de ‘Open’ 
lijsten in Kraainem & Wezembeek-Oppem 
tracht hij het communautaire debat te 
ontzenuwen. Samen leven en samen besturen 
is het motto.

Luk Van Biesen is de enige kandidaat van alle 
partijen uit onze regio met een reële kans op 
verkiezing. Hij is onze man voor de Kamer. 

Wij steunen hem. U toch ook !

Steun ons
verkiezingsfonds
850-8337899-68

Vergeet niet:
Mosselfestijn op 
6 en 7 oktober!
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VAN BIESEN

de Burgerkrant 
van Kraainem/Wezembeek-Oppem

een open
en brede kijk 
op uw streek

www.openvld .be

Op 10 juni gaan we allen naar de stembus om 

een nieuw parlement te verkiezen.

Ons parlementslid Luk Van Biesen staat tweede 

op de lijst Open Vld. 

Nationaal nieuws

Guy Verhofstadt: 
fundamentele keuzes 
voor een open toekomst
 p.6 en 7

Le 10 juin nous choisissons un nouveau parlement.

Notre parlementaire Luk Van Biesen occupe la 

deuxième place sur la liste Open Vld.

Il siège au parlement depuis juillet 2004, ayant 
succédé à Annemie Neyts.
Unanimement apprécié pour sa connaissance 
des dossiers, ses interventions sur le plan fiscal 
et socio-économique, et sa contribution dans 
la vie économique, il s’y révéla un fervent 
défenseur de la périphérie Est dans le dossier 
de l’aéroport de Zaventem.
Il représente en outre, dans les communes 
à facilités, un incontestable pont entre les 
communautés, et tenta de désamorcer les 
tensions en créant les listes Open de Kraainem 
et Wezembeek-Oppem.  ‘Vivre et gérer 
ensemble’ sont les mots clés.

Luk Van Biesen est l’unique candidat, tous 
partis de notre région confondus, ayant une 
réelle chance d’éligibilité. Il est notre homme à 
la Chambre des représentants.

Nous le soutenons. Vous aussi !



Wilfried Servranckx herkozen  als 
voorzitter van INTERZA
Nu de nieuwe gemeenteraden zijn samen-
gesteld en geïnstalleerd diende eveneens 
te worden overgegaan tot de samenstelling 
van de nieuwe Raden van Bestuur van de 
intercommunales.
In de intercommunale INTERZA werd 
de heer SERVRANCKX Wilfried door de 
gemeente Wezembeek-Oppem opnieuw 
voorgedragen als lid van de raad van 
bestuur.

Op 28 maart is de Algemene Vergadering 
overgegaan tot de installatie van de nieuwe 
raad van bestuur die nadien intern is over-
gegaan tot de verkiezing van haar voorzitter 
en ondervoorzitter.

Het verheugt ons dat de heer Servranckx 
opnieuw werd verkozen tot voorzitter, wat 
duidelijk een blijk van vertrouwen was voor 
het gepresteerde werk tijdens de voorbije 
jaren.
Inderdaad, sinds 5 jaar waait er een frisse 
wind door Interza en kon de raad van 
bestuur telkens aan de Algemene Vergade-
ring een jaarrekening voorleggen met een 
aanzienlijk positief overschot ten opzichte 
van de begroting.
In deze periode werden de kosten van 
Interza met maar liefst 25 % verminderd en 
dit zonder enige afbreuk te doen aan de zeer 
uitgebreide dienstverlening aan inwoners en 
gemeenten.

De huidige bestaansduur van Interza ver-
strijkt eind 2008 zodat de vijf gemeenten 
in de loop van dit jaar moeten beslissen of 
zij al dan niet wensen verder te gaan met de 
intercommunale Interza.
Uit een vergelijkende audit is gebleken 
dat de werking en de kostenstructuur van 
Interza aanzienlijk beter is dan deze van 
de andere intercommunales alhoewel 
alles voor verbetering vatbaar is. Onze 
mandatarissen blijven verder ijveren voor 
een optimale dienstverlening tegen een 
aanvaardbare prijs.

Guido Martens en Joost Vanfleteren verkozen tot 
bestuurders van vzw De Rand
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Naar aanleiding van de nieuwe gemeen-

telijke legislatuur werden niet alleen de 

besturen van de cultuurraden en pro-

grammeringscommissies hernieuwd, 

maar conform de statuten van vzw ‘De 

Rand’ dienden eveneens de algemene 

vergadering en de raad van bestuur ervan 

opnieuw te worden samengesteld.

Op voorstel van de programmeringscom-

missies van Kraainem en Wezembeek-

Oppem heeft de algemene vergadering 

van vzw De Rand in zitting van 19 maart 

2007, Guido Martens, bestuurslid Open 

Vld Wokra en Joost Vanfleteren, voorzit-

ter Open Vld Wokra, aanvaard als leden 

van de algemene vergadering en benoemd 

tot bestuurders van de raad van bestuur, 

dit voor een termijn van 6 jaar.

Wij zijn uiteraard fier op het feit dat aan 

twee bestuursleden van onze afdeling 

vanuit de cultuurraden én de program-

meringscommissies van resp. GC De Kam 

en GC De Lijsterbes het nodige vertrou-

wen werd geschonken om het Neder-

landstalig karakter van de Vlaamse Rand 

rond Brussel te ondersteunen. Beiden 

zullen zich met volle toewijding inzetten 

bij de uitvoering van hun mandaat. Er kan 

onder meer worden geijverd om meer 

bevoegdheden te geven aan vzw De Rand 

meer in het bijzonder wat de faciliteiten-

gemeenten betreft. Meer en meer blijkt 

dat er ad hoc oplossingen moeten worden 

gevonden voor concrete problemen. 

Denken we bv. aan het uitblijven van 

een verplichte gemeentebibliotheek die 

voldoet aan de decretale verplichtingen 

terzake. Er moet ook meer en meer wor-

den geïnvesteerd in samen leven, samen 

besturen op een gemeenschapsoverschrij-

dende manier en met een open geest. 

Daar waar het huidig bestuur van onze 

gemeenten deze manier van samenleven 

op alle manieren probeert te verhinderen, 

is er misschien voor vzw De Rand een 

rol weggelegd om gemeenschapsover-

schrijdende projecten verder en meer te 

ondersteunen. 

Guido en Joost, wij rekenen op jullie !

“De verkiezing van Servranckx als voorzitter is een blijk van 
vertrouwen voor het gepresteerde werk.”

SERVRANCKX Wilfried, Voorzitter.

Joost Vanfleteren en Guido Martens



Verloedering van onze sociale woonwijken 
bereikt onaanvaardbaar hoogtepunt
Zowel Kraainem als Wezembeek-Oppem heb-
ben een achterstand in sociale huisvesting. Er 
zijn minder sociale huurhuizen of appartement-
en dan in de rest van Vlaanderen. De overhe-
veling van het Kraainemse ‘Eigen Haard’ in het 
grote geheel van ‘Elk Zijn Huis’ (Zaventem, 
Steenokkerzeel, Bertem, Tervuren) en de fusie 
van het Wezembeekse ‘Ons Huisje’ met de 
sociale huisvestingsmaatschappij uit Sint-
Pieters-Leeuw, heeft geen soelaas geboden. 
Integendeel. Nieuwe projecten krijgen geen 
gehoor. Delen van de  bestaande woonwij-
ken liggen er onaanvaardbaar slecht bij. De 
miljoeneninvestering van toenmalig Vlaams 
minister Jaak Gabriëls die de woonblokken te 
Kraainem gevoelig verbeterde, staat in schril 
contrast met de verloederde blokken in de 
Denayerstraat. Even slecht is het gesteld in 
de Ban Eikwijk. Vele woningen worden niet 
onderhouden. De sociale woonwijk loopt leeg 

en ze is geen aangename plaats meer om te 
vertoeven. 
Elke objectieve waarnemer zal het opgeval-
len zijn, dat de sociale huisvesting niet meer 
zoals vroeger de tijdelijke woonst vormt voor 
onze kinderen. Nochtans is de vraag van vele 
jongeren om hier te kunnen blijven wonen 
groot. De huidige vastgoedprijzen maken het 
onmogelijk om hier te blijven. Daarom is het 
bewonen van een sociaal appartement om alzo 
gedurende een 10-tal jaar te kunnen sparen, de 
enige mogelijkheid om hier te blijven wonen.
Daarenboven houden de sociale huisves-
tingsmaatschappijen geen rekening met de 
verankering van de kandidaat huurders in onze 
gemeenten. Voorrang wordt gegeven aan min-
der begoede Brusselse en vaak niet Belgische 
kandidaat huurders. De ontvlaamsing van de 
sociale woonwijken is dan ook een feit.
Omdat hieraan dringend paal en perk 

gesteld moet worden, stelde de ‘Open’ 
lijst Luk Van Biesen voor als bestuurder 
namens de gemeente Kraainem. De politieke 
beleefdheid stelt dat bij de aanduiding van de 
bestuurders in de diverse intercommunals er 
rekening gehouden wordt met de oppositie. 
In Wezembeek-Oppem werd Open Vld’er 
Wilfried Servranckx wel bestuurder en nadien 
voorzitter van Interza. In Kraainem werd 
niemand van ‘Open’ een mandaat gegund . 
Dat Luk Van Biesen een goede pleitbezorger 
zou zijn voor alle zonen en dochters van 
onze inwoners  staat buiten kijf. Maar de 
Franstaligen zien het anders : de sociale 
woonwijken bevolken met mensen die geen 
Nederlands kennen of verstaan is de opdracht.  
Op dergelijke wijze verfransen we zeker. Dat 
hierdoor hun eigen kinderen er het slachtoffer 
van zijn is voor UNION van ondergeschikt 
belang. 

Kraainem kan het toezicht op Charlottepleintje niet aan...
Op vraag van toenmalig schepen Luk Van 
Biesen werd een vijftal jaar geleden de 
aanvang genomen met het verfraaien van 
diverse pleintjes en speelweiden in de ge-
meente. Onder andere de vernieuwingen 
in de Begijnhofwijk, de Ferdinand Kinnen-
straat , de Kraaienweg en Prinsenput zijn 
geslaagd te noemen. Vele inwoners rusten 
er graag uit. Kinderen vinden plezier bij 
de speeltuigen en jonge sporters spreken 
samen af voor een match voetbal.

De oorspronkelijke vernieuwing van het 
Charlotteplein voorzag niet in de aanleg 
van een voetbalplein maar wel in een 
klein rustig pleintje met grote bomen. De 
Franstalige schepenen wilden echter dat 
er op die plaats koste wat het kost een 
voetbalplein moest komen. Al vrij snel 
bleek dit een grote vergissing. Via de Me-
tro zakken tientallen Brusselse jongeren 
dagelijks af en verjagen onze eigen kin-

deren. Ook blijken deze jongeren op geen 
enkele wijze respect te betonen voor de 
buurt. Integendeel, omwonenden worden 
er beledigd en zelfs bedreigd. Vaak zijn 
er vernielingen of worden de woningen 
bekogeld met eieren en bloem. Nachtrust 
wordt hen niet meer gegund. Deze proble-
men zijn reeds maanden gekend. Niemand 
doet er wat aan. De vertegenwoordigers 
van ‘Open’ vroeger reeds herhaaldelijk om 
meer toezicht en het invoeren van een 
beperkte toegang (van 8uur tot 20 uur). 
Niets werd ondernomen. Integendeel het 
toezicht bleef uit. Dit is geen werk voor 
de politie zeggen de UNION-schepenen in 
koor. Een voorstel om terug te keren naar 
het oorspronkelijk plan, namelijk het ver-
vangen van het voetbalterrein door een 
leuk gezellig pleintje, is gezichtsverlies 
voor de burgemeester. Omdat de bevol-
king terecht kwaad blijft en omdat ‘Open’ 
dit probleem telkenmale aankaart, heeft 

het schepencollege nu beslist om een 
privé-bewakingsdienst onder de arm te 
nemen. Dit is natuurlijk onhoudbaar en op 
termijn veel duurder dan de aanpassing.

De Franstalige meerderheid slaagt er dus 
niet in om de orde te handhaven op een 
klein pleintje. Zij heeft hulp nodig van 
een privé-bewakingsdienst. Het is ver 
gekomen in Kraainem als onze kinderen 
slechts kunnen spelen onder toezicht van 
privé-flikken. 
Shame on you, Arnold !
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Denayerstraat, Kraainem

Vandalenstreken op het 
speelplein Josephine Charlotteplein

“De sociale huisvestingsmaatschappijen 
houden geen rekening met verankering van 

kandidaat huurders in onze gemeenten.”



Steun ons verkiezingsfonds!

Zoals u
 wellicht weet komt er heel wat kijken bij een verkiezingscampagne.

Elke vorm van steun kan een verschil maken. Ook geldelijke steun is steeds welkom.

Uw kan ste
eds een bijdrage storten op rekening nummer 850-8337899-68

Morgen sluiten we Uw straat af en is uw winkel onbereikbaar!

Dat er wegeniswerken nodig zijn aan de 
Burburelaan is duidelijk. Reeds jaren zijn 
wij vragende partij. Dat dit een gezamenlijk 
project is tussen Kraainem en Wezembeek-
Oppem is logisch aangezien dit een straat is 
die door onze beide gemeenten loopt. Reeds 
een viertal jaar geleden bespraken wij in het 
Kraainems college de uit te voeren werken 
en werd er tussen de beide gemeenten over-
legd. De werken zullen nu eindelijk starten. 

Ongehoord echter is het feit dat de inwoners 
slechts enkele dagen voor de aanvang van 
de werken op de hoogte werden gebracht. 
Een vergadering met de bewoners werd in 
ijltempo belegd nadat zij per brief werden 
ingelicht over het starten van de werken. 
Inspraak heeft in Vlaanderen een andere 

inhoud. Erger nog is het gesteld met de zelf-
standigen. Zij krijgen plots te horen dat hun 
handelszaak binnen enkele dagen niet meer 
bereikbaar zal zijn. Hun klanten kunnen 
niet meer komen. 

Bij wegeniswerken zijn er altijd moeilijke 
perioden. Als handelaars tijdig ingelicht 
worden kunnen zij deze moeilijke periode 
overbruggen. Maar hen niet tijdig op de 
hoogte brengen is pure broodroof. De beide 
UNION-meerderheden laten duidelijk zien 
dat zij de kleine handelaars in onze gemeen-
ten niet genegen zijn. 

In 4 van de 6 faciliteiten-
gemeenten rond Brussel zijn 

de burgemeesters niet benoemd. 
Vlaams minister Keulen weigert de 

burgemeesters van Kraainem, Wezembeek-
Oppem, Linkebeek en St.-Genesius-Rode te 
benoemen zolang geen duidelijkheid bestaat 
over hun persoonlijk aandeel in het versturen 
van onwettige oproepingsbrieven bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. De gouverneur 
van Vlaams Brabant, Lodewijk de Witte, kan 
het onderzoek niet afsluiten omwille van de 
weigering van de vier colleges om de feiten over 
ontvreemding van gemeentelijke documenten 
(oproepingsbrieven) te melden. Zolang dit 
dossier niet kan worden afgesloten is er ook 
geen benoeming. Een sanctie kan immers nog 
opgelegd  worden voor het onwettig gedrag. 
Door de niet-benoeming van burgemeesters kan 
de laatste schepen niet worden aangesteld. Deze 
niet aanstelling brengt wrijvingen teweeg bij 
de Franstalige meerderheden. Vooral het Cdh 
is hiervan het slachtoffer en is de dupe van het 
rabiaat optreden van de burgemeesters. 

In de faciliteitengemeenten Kraainem en 
Wezembeek-Oppem stijgt het aantal leerlingen 
in het gemeentelijk basisonderwijs zeer snel. 
De laatste vijf jaar steeg het aantal leerlingen in 
Kraainem van 246 naar 288 en in Wezembeek-

Oppem van  114 naar 154. In de beide gemeenten 
worden de extra kinderen opgevangen in 
noodcontainers. Een definitieve oplossing voor 
de behuizing is noodzakelijk. In Wezembeek-
Oppem is het probleem het grootst en er bestaan 
al enkele jaren plannen voor de uitbreiding. 
Het laatste jaar verlieten meer dan twintig 
kinderen de Vlaamse basisschool omwille van de 
behuizingsproblematiek. 
De gebrekkige behuizing is dus een rem op de 
groei van het Nederlandstalig Onderwijs. Het 
voorzien van goede klaslokalen is een gemeen-
telijke basisopdracht. 

De lijst Open kaartte het probleem aan tijdens de 
gemeenteraad. Verbazend  en choquerend was het 
antwoord van de burgemeester Van Hoobrouck : “ 
Het dossier van de Vlaamse school De Letterbi-
jter blijft liggen. Als schepen van Nederlandstalig 
Onderwijs heb ik geen tijd. Er ontbreekt een 
schepen in het college. Veel eenvoudiger zou het 
zijn als mijn benoeming tot burgemeester door 
de Vlaamse overheid niet wordt tegengehouden”. 
Dit is pure chantage en kan niet door de beugel. 
Na de gemeenteraad heeft één UNION-raadslid 
zich uit schroom verontschuldigd bij de leden van 
Open. 

VLD Kamerlid Van Biesen,  initiatiefnemer van 
de lijst Open in Kraainem en Wezembeek-Oppem, 

vindt deze chantage een brug te ver. Vlaamse 
kinderen moedwillig niet geven waar ze recht op 
hebben uit eigen voordeel, is  pure chantage. In 
een brief aan de Vlaamse minister van Binnen-
landse aangelegenheden, de heer  Keulen,  en aan 
de gouverneur van Vlaams Brabant, de heer De 
Witte,  werd deze situatie uitgelegd en gevraagd 
om een onderzoek in te stellen. In dezelfde brief 
stelt het Kamerlid een steeds toenemende vorm 
van onbehoorlijk bestuur vast. De beide gemeen-
ten nemen steeds verder afstand van goed en de-
gelijk bestuur. In beide gemeenten zijn algemene 
beleidsplannen ivm jeugd, sport en cultuur alsook 
de financiële en mobiliteitsplannen dode letter 
of een slechts een vodje papier. In die mate dat 
het financieel beleidsplan door de Kraainemse 
burgemeester zelf werd omschreven als ‘niet 
echt’. De beide gemeenten worden niet bestuurd 
zoals  de rest van Vlaanderen en hierdoor neemt 
het democratisch deficit toe.
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MR-FDF burgemeesterVan Hoobrouck 
chanteert Vlaamse schoolkinderen in Wezembeek-Oppem

Oscar de Burburelaan

De Letterbi j ter




