
Alea iacta est. De teerling is 

geworpen, de kiezer heeft beslist. 

Op voorstel van en met de VLD 

als ruggengraat, stapte de Vlaamse 

gemeenschap in Wezembeek-Op-

pem en Kraainem naar de kiezer 

met een OPEN project. 

OPEN staat voor eenheid onder de 
Vlamingen, openheid naar de Europeanen en 
gematigde Franstaligen en streven naar beter 
lokaal bestuur, wars van alle communautair 
gehakketak. De lijsten behaalden in de beide 
gemeenten een goed resultaat, maar net niet 
het noodzakelijke kwart van de stemmen om 
een schepenmandaat in de wacht te slepen. 
Hierdoor krijgen de Vlamingen geen zitje in 
de schepencolleges en kan het consensus-
model niet functioneren. Eigenaardig maar 
waar: met 24 % van de stemmen krijgen de 
Vlamingen geen uitvoerend mandaat, de 
Franstalige partijen met 76 % maar liefst 7 
(burgemeester, vijf schepenen en het voor-
zitterschap van het OCMW). We kunnen er 
niet omheen: de kiezer verkoos opnieuw het 
communautaire discours boven een positief 
open project. 

De uitslag
OPEN behaalde 5 gemeenteraadsleden in 
zowel Kraainem als Wezembeek-Oppem. 
*In Kraainem behaalde VLD-Kamerlid 
Luk Van Biesen 718 stemmen achter zich. 
Een score die geen enkele Vlaming hem de 
laatste twintig jaar voordeed. Roxane Mar-
tens werd met 220 stemmen rechtstreeks ve-
rkozen. Ondanks dit opmerkelijke resultaat 
moest Roxane op de installatievergadering 

verzaken aan haar mandaat wegens de onve-
renigbaarheid met haar ambt als leerkracht in 
de Nederlandstalige basisschool. Roxane is 
ervan overtuigd zich meer nuttig te kunnen 
maken voor onze gemeenschap binnen de 
muren van de basisschool, zeker nu blijkt dat 
de schepen van Nederlandstalig Onderwijs 
van FDF-signatuur is. Voor het OCMW vols-
tonden voor Wendi Deswert 345 stemmen 
net niet voor een mandaat. Door het pre-
electoraal akkoord met de CD&V evenwel 
wordt Wendi OCMW-lid wordt vanaf 1 
januari 2010.

*In Wezembeek-Oppem behaalt de VLD 
met Wilfried Servranckx een zitje in de 
gemeenteraad. Wilfried behaalde 417 stem-
men: een bijzonder goede score. Myriam 
Vernimmen (207) werd verkozen tot eerste 
plaatsvervanger. In het OCMW miste Eddy 
Bartsoen (335) op een paar stemmen na een 
mandaat. Ook hij is eerste plaatsvervanger. 
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2000: 6 projecten op stapel
2006: 5 projecten afgewerkt
3 Over de restauratie van “De Villa” werd al zeer lang gepraat, 
maar de uitvoering van de plannen liet op zich wachten. Binnen 
het schepencollege slaagde Luk Van Biesen erin om zijn collega’s 
te overtuigen tot de actie over te gaan. Het resultaat mag gezien 
worden.

3 Het restaureren van de St.-Antoniusvijver sleepte ook al jaren 
aan. In de loop van de jaren ‘90 had Louis Hereng (toen raadslid) 
de zaak al meermaals aangekaart op de gemeenteraad, echter zonder 
resultaat. In 2001 trok hij met de betrokken schepenen ter plaatse 
en die stelden vast dat het inderdaad de hoogste tijd was de vijver 
te restaureren. Vandaag moet iedere voorbijganger beamen dat het 
resultaat er mag zijn.

3 Het restaureren van de Jourdainvijver heeft eveneens heel wat 
voeten in de aarde gehad. Reeds in 1991 wees Louis Hereng het 
college en de gemeenteraad op de noodzaak werk te maken van dit 

project. Zijn voorstel werd aanvaard, er werd zelfs 5 miljoen BEF 
begroot maar… er gebeurde niets. Plots kwam er toch schot in de 
zaak. De werken werden gestart en vandaag is iedere wandelaar en 
iedere visser vol lof over het eindresultaat.
3 Luk Van Biesen heeft altijd de aanleg van het Molenbos (aan de 
Molenstraat) gepromoot. Hij gaf de aanzet door contact op te nemen 
met de gemeente Zaventem, aangezien de beschikbare ruimte voor 
een gedeelte op het grondgebied van onze buurgemeente ligt. Later, 
toen Louis Hereng de schepensjerp van Luk overnam, werd zijn 
plan voltooid. Het dient gezegd dat de aanleg een prachtige realisa-
tie is, temeer daar ook de scholen erbij betrokken werden. Meer dan 
200 leerlingen plantten een boom en kregen er ook les over. Ook 
“Econet” verdient hiervoor alle felicitaties.

Lees verder p.5

Toen wij na de verkiezingen van 2000 in het Kraainems college belandden hadden wij in ons pro-

gramma 6 projecten vermeld, projecten die wij zouden trachten te realiseren. Vandaag, 6 jaar 

later, zijn die op één na, verwezenlijkt. Even herinneren welke die projecten waren: restauratie 

van “De Villa” (het ontmoetingscentrum voor de jeugd); restauratie van de St.-Antoniusvijver; 

restauratie van de Jourdainvijver; de aanleg van het Molenbos; verfraaiingswerken aan de ge-

meentelijke basisscholen en de restauratie van de St.-Pancratiuskerk.
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2000: 6 projecten op stapel
2006: 5 projecten afgewerkt

Vervolg van p.3

3 De gemeentelijke basisschool bloeit meer dan ooit. Kleuter- en 
lagere school samen behalen nu een leerlingenaantal van 269. Na 
de eerste instapperiode blijkt dat er weer een aantal nieuwe inschrij-
vingen waren. Meer inschrijvingen betekent ook meer nood aan 

klaslokalen. Daar werd een oplossing voor gezocht en ook gevon-
den. Tijdens de kerstvakantie werden twee splinternieuwe contai-
nerklassen ingeplant op de scheiding van de kleuterspeelplaats en de 
speelplaats van de lagere school. De restauratiewerken naderen hun 
voltooiing. De infrastructuur en het uitzicht van onze basisschool 
mogen als voorbeeld gesteld worden van wat een school moet zijn. 
3 Ten slotte het dossier van de St.-Pancratiuskerk dat nog niet 

volledig in orde is. Onnoemelijk veel administratieve hindernis-
sen (verplaatsen van het orgel, verzakking in het midden van de 
kerkruimte, enz.) zijn er de oorzaak van dat er een aanzienlijke 
vertraging is opgelopen. Maar hoe dan ook, op de laatste gemeen-
teraad van 2006 kon schepen Louis Hereng aankondigen dat het 
volledige, afgewerkte dossier nu op de provincie ligt. Daar moet het 
nu goedgekeurd worden, om dan onmiddellijk doorgestuurd te wor-
den naar de Vlaamse Gemeenschap, waar groen licht zal gegeven 

worden voor de start van 
de renovatiewerken. Bijna 
“einde goed alles goed…” 
Luk Van Biesen houdt de 
evolutie nauwlettend in de 
gaten.

Wij gaan ermee door!
Vervolg van p.1

Opmerkelijk goede uitslagen behaalden onze kandida-
ten die voor het eerst deelnamen aan de verkiezingen. 
Onze voorzitter Joost Vanfleteren was in Kraainem met 
183 voorkeurstemmen de kandidaat met de hoogste 
score als neofiet. Hij wordt tweede plaatsvervanger 
voor de gemeenteraad. Rudi Vandervorst behaalde niet 
minder dan 239 stemmen. Rudi is een sterke aan-
winst voor de lokale VLD-afdeling. Hij werd dan ook 
op 4 januari gevraagd om de vrijgekomen plaats in het 
lokale bestuur van penningmeester over te nemen.

*Tijdens de gemeenteraden van januari werden Luk 
Van Biesen en Wilfried Servranckx verkozen tot lid van 
de politieraad. Hierdoor heeft de VLD twee vertegen-
woordigers in politiezone WOKRA en kunnen zij zorgen 

voor meer blauw op straat en dus voor meer veiligheid 
in onze gemeenten.

Zo heeft de kiezer beslist. Naar de toekomst toe – en 
de toekomst start nu- gaan we het project OPEN nog 
meer in de verf zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat het 
een goed project is voor onze gemeenten. Wij moeten 
onze inwoners en vooral onze Franstalige medeburgers 
blijven uitleggen dat de politiek van OPEN er één is van 
verdraagzaamheid, openheid, streven naar een fat-
soenlijk bestuur, van rekening houden met de mensen, 
van luisteren en kijken naar het reilen en zeilen in onze 
gemeenten. Voorwaar een zware taak voor onze verko-
zenen, miltanten en sympathisanten, maar zij deinzen 
er niet voor terug de handschoen op te nemen en … 
ervoor te blijven gaan!
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Ons 21ste eetfestijn in Cammeland te Kraai-
nem is ook voor de 21ste keer een succes ge-
worden. Het Librado- en VLD-bestuur had 
deze keer gekozen voor een totaal andere 
formule. Daar waar vroeger voorgerecht en 
hoofdschotel op het menu stonden werd nu 
geopteerd voor lekkere Zeeuwse mosselen 

of steak. Wij mochten ons verheugen in 
twee dagen “vollen bak”! Opvallend was 
dat nu ook op zaterdagavond Cammeland 
eivol zat. Hoe dan ook, we kunnen melden 
dat we meer dan 300 smulpapen over de 
vloer kregen! Wij geven iedereen alvast 
rendez-vous op het eerste weekeinde van 

oktober 2007!

De gelukkige winnaars van de kleurente-
levisie zijn Jean en Josée Pirquin uit de 
Kraainemse Vinkenlaan. Proficiat! 

Uitstekende cijfers 
voor ons eetfestijn!

Liberalisme, waarvoor staat dat eigenlijk?
Velen, ook sommigen binnen de partij zelf, weten 
eigenlijk niet echt wat “Liberalisme” betekent. Laat 
volgende tekst en uitleg meer duidelijkheid brengen.
Liberalisme is niet in hoofdzaak een economische doc-
trine. Het is een algehele mens- en maatschappijvisie 
die gericht is op zelfrealisatie en de ontvoogding van 
alle mensen. De liberale boodschap kent geen beper-
kingen. Het behoort immers tot het wezen van het 
liberalisme dat het zich niet laat vangen in doctrines 
en dogma’s. Precies uit de strijd hiertegen is het ont-
staan. De opvattingen van onze partij zijn steeds deze 
geweest van een vooruitstrevend, humanistisch libera-
lisme, gesteund op de solidariteit van alle lagen van de 

bevolking. Liberalen willen de grootst mogelijke vrij-
heid op filosofisch, cultureel en ethisch vlak. Liberalen 
zijn voor openheid en verdraagzaamheid. Dit is hun 
democratisch ideaal, de levenszenuw van onze maat-
schappij.

Deze basistekst wordt onderschreven door alle be-
stuursleden en kandidaten van de VLD-afdeling Kraai-
nem/Wezembeek-Oppem
Eddy, Gudrun, Guido, Joost, Krist, Louis, Luc, Luk, 
Myriam, Patricia, Patrick, Roxane, Rudi, Wendi, Wil-
fried, Willy.
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VLD-voorz i t ter Joost  Vanf leteren mocht 
de eerste pr i j s  van de tombola 

( tv-toeste l )  overhandigen aan de fami l ie 
P irquin u i t  Kraa inem.

Twee dagen na e lkaar een bomvol le zaa l : ons eet fest i jn  was ges laagd!



VLD steunt wereldwijd 
ontwikkelingsprojecten 
De meeste projectsubsidies gebeuren op 
basis van uitwisseling van eenvoudige 
brieven. VLD-gemeenteraadslid Luk Van 
Biesen wenst al jaren een duidelijk debat 
over deze subsidiëring. Er ontbreekt vooral 
sensibilisering rond de gekozen projecten. 
Luk diende een nieuw project in samen 
met VLD-mandatarissen Louis Hereng en 
Philippe Le Bailly de Tilleghem: de bouw 
van een schooltje in het Andesgebergte in 
Peru. Hiervoor werd met een aantal - in 
Kraainem en omstreken wonende - Latijns-
Amerikanen een nieuwe vzw opgericht 
, namelijk vzw INTI-KUSI. Dit zijn de 
Quechua- woorden (oude taal der Inca-Indi-
anen) voor Vreugde en Zon. Het bestaande 
schooltje werd enkele jaren geleden door 
een modderstroom volledig verwoest. De 
nieuwbouw vraagt een investering van 

ongeveer 30.000 euro. In het voorjaar 
zal de vzw Inti-Kusi in de verschillende 
scholen van Kraainem en Wezembeek-Op-
pem, de kinderen vertellen over de leef- en 
studieomstandigheden in Peru. Ook zal er 
een culinair diner georganiseerd worden 
met Peruaanse specialiteiten om fondsen te 
werven. Ook U kan hen vrijwillig steunen 
op rekeningnummer 850-8695558-88 .

Samenwerking wenselijk
Voor de VLD lijkt het logisch dat samen-
werking tussen de beide gemeenten meer 
dan nodig is. Indien de beide gemeenten 
jaarlijks het budget optrekken tot 30.000 
euro, dan kunnen wij een aantal projecten 
samen ten volle steunen. Door informatie 
te verstrekken over de projecten via het 
informatieblad, via een informatieavond, 

via de website  en via de scholen kan de 
bevolking betrokken worden. Dergelijke 
initiatieven brengen mensen samen. Er is 
nood aan meer menselijke warmte in onze 
samenleving. In de beide gemeenten zullen 
de VLD- mandatarissen een intergemeente-
lijk overleg rond ontwikkelingssamenwer-
king vragen.
Maar er is zeker ook nood aan inspannin-
gen voor mensen uit eigen land. Daklozen, 
mensen met torenhoge financiële lasten 
voor medische hulp, kansarmen ….VLD-
Kamerlid Van Biesen ijvert reeds jaren 
voor de oprichting van een fonds voor 
asbestslachtoffers. Eerste minister Guy 
Verhofstadt, kondigde de oprichting van een 
dergelijk fonds aan. Ook hiervoor zullen 
de VLD-mandatarissen in beide gemeenten 
een jaarlijkse dotatie vragen. 

Traditioneel wordt in Kraainem tijdens de gemeenteraad van december het budget voor ont-

wikkelingssamenwerking tbv. 22.600 euro, verdeeld onder de ingestuurde projecten. De jongste 

jaren wordt dit budget telkens verdeeld onder dezelfde projecten: vzw Rwanda (7000), Padre 

Geeroms voor Brazilië (4500), familie Verheyleweghen voor Bolivië (2700), JL Moureaux  voor 

Mali (2170) en Van Ypersele voor de Filippijnen (1650). 

Uitslagen verkiezingen oktober 2006
Kraainem
Gemeente
Luk Van Biesen: 718 stemmen 
(verkozen)
Roxane Martens: 220 stemmen 
(verkozen)
Joost Vanfleteren: 183 stemmen
Patricia Jooris: 181 stemmen
Patrick Blyaert: 90 stemmen
Totaal:  1.392 stemmen voor de VLD-kandidaten

OCMW
Wendi Deswert: 345 stemmen
Luc Maes: 187 stemmen
Totaal: 532 stemmen voor de VLD-kandidaten

Wezembeek-Oppem
Gemeente
Wilfried Servranckx: 417 stemmen
(verkozen)
Myriam Vernimmen: 207 stemmen
Rudi Vandervorst: 239 stemmen
Gudrun Middernacht: 229 stemmen
Thierry Wellens: 115 stemmen
Guido Martens: 191 stemmen
Totaal: 1.398 stemmen voor de VLD-kandidaten

OCMW
Eddy Baertsoen: 335 stemmen
Krist Vandervorst: 311 stemmen
Totaal: 646 stemmen voor de VLD-kandidaten
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Wilfried 
Servranckx.

Luk Van Biesen.



Je mag dus gerust verwachten van de VLD  – zoals in het verleden 
– dat zij geen oppositie zullen voeren om de oppositie. Neen, door 
onze consequente houding, door het voeren van inhoudelijke debatten 
en door dossierkennis zullen wij de anderen kunnen overtuigen van 
de juistheid van onze visie. In de volgende legislatuur zullen wij 
vooral initiatieven nemen tot : 
3 geen belastingverhogingen: 
- noch van de personenbelasting noch van de opcentiemen op het 
onroerend goed 
- wegwerken van de kleine pestbelastingen in de gemeentelijke admi-
nistratie.

3 informatisering en meer communicatie:
Online dienstverlening, bekomen van informatie maar ook van admi-
nistratieve bescheiden via internet. Correcte informatieverlening  aan 
de burgers staat centraal.

3 wijkwerking: 
Niemand kent zijn buur. De vervreemding slaat toe. Hiertegen bestaat 
slechts één antwoord: de inwoners hun buren leren kennen, de ge-
meente speelt hierin een centrale rol via wijkwerking.

3 uitbouwen volwaardige bibliotheken: 
Het geschreven woord en de nieuwe mediatechnieken zijn basisele-
menten tot inburgering van de vele anderstaligen in onze gemeente. 

Volwaardige, multi-functionele bibliotheken moeten door de gemeen-
ten uitgebouwd worden.

3 meer  leefbare en groene gemeenten
De gemeenten kunnen meer doen in de strijd tegen geluidslast van 
autosnelwegen en vliegtuigen, het beschermen van de open ruimten, 
het aanleggen van groene zones en wandelparken.

3 het invoeren van het principe ‘de vervuiler betaalt’
Propere gemeenten betekent strenger optreden tegen vervuilers. 
Alhoewel wij tot de rijkste gemeenten van het land behoren, liggen de 
straten en parken er dikwijls smerig bij. Ook Interza heeft een belang-
rijke rol te spelen bij huisvuilophaling. De voorbije zes jaar deden  zij 
onder leiding van Wilfried Servranckx bijzondere inspanningen om 
het probleem bij de bron aan te pakken. 

3 bredere ondersteuning van het cultuur en sportleven
Het aanbod is te beperkt en de gemeenten beperken zich tot het geven 
van aalmoezen, de zogenaamde subsidies. Nauwere samenwerking 
met de gemeenschapscentra dringt zich op.
Wij gaan en staan ervoor! 

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 kun-
nen door een eenvoudige overschrijving van 10 EUR op het rekening-
nummer 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 finan-

cieel duwtje te geven. U kan uw 
bijdrage storten op rekening-

nummer 850-8464260-38. 
Een welgemeende dank 
bij voorbaat!
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Word lid van de Liberale Partij!

Devenez membre du Parti Libéral!

Join the Liberal Party!

Liberal? Wir brauchen dich!

VLD blijft timmeren aan open samenleving
In het openingsartikel stelden wij reeds dat de VLD ondubbel-

zinnig het door haar uitgewerkt project OPEN blijft ondersteu-

nen. Het streven naar een open samenleving is de baseline van 

onze werking voor de volgende jaren. 




