
de Burgerkrant 
van Kraainem-Wezembeek-Oppem

www.vld .be

Na vele opbouwende gesprekken en na de 
talrijke reacties van burgers, is de VLD 
fier op het bereikte resultaat.  OPEN is het 
sleutelwoord in Kraainem en Wezembeek-
Oppem. In de beide gemeenten staan alle 
Vlaamse partijen op de OPEN-lijst. Dit is 
vooral in Wezembeek-Oppem een verdienste, 
waar voor het eerst sinds jaren de Vlamingen 
op één lijst staan. Niemand zal tegenspreken 

dat het dankzij de onverdroten inzet van de 
VLD is dat alle Vlaamse neuzen in de zelfde 
richting staan. In de beide gemeenten werd 
ook een opening gemaakt naar Europeanen. 
Meer dan elders in het land schreven zij zich 
in de kiezerlijsten in. Hen betrekken bij het 
bestuur is noodzakelijk en wenselijk. Zij ma-
ken stilaan een kwart van onze bevolking uit. 

Niet in het minst is de opening naar gematigd 
Franstaligen een succes te noemen. Vele 
tientallen Franstalige burgers waren bijzonder 
opgetogen met het initiatief en staken ons een 
hart onder de riem. Enkelen van hen durven 
het reeds aan met ons het project te verdedi-
gen en geven de kiezers een duidelijke keuze: 
voor een beter bestuur en stop het communau-
taire discours. Wij voelen aan dat het project 
OPEN door de bevolking gewaardeerd wordt. 
Daarom is het noodzakelijk om iedereen te 
overtuigen om massaal de OPEN kaart te 
trekken en de buren en vrienden te overha-
len hetzelfde te doen. Het zou ons bijzonder 
plezier doen mocht u daarbij ook rekening 
houden met de initiatiefnemers van OPEN , 
namelijk de VLD. Steun OPEN en stem voor 
de  VLD kandidaten!

SCHEPEN LOUIS 
HERENG geeft goede 
raad aan de kiezers
van Kraainem en W/O

p.11

PatRICIa EN 
WILfRIEd: 
onze kandidaten voor 
de provincie 

p.11

Op 30/9 
en 1/10: 

VLD-mosselfestijn 
in Cammeland

VLd ruggengraat van OPEN

De VLD is de ruggengraat van de lijst 

‘OPEN’, zowel in Kraainem als in Wezem-

beek-Oppem. VLD volksvertegenwoordiger 

Luk Van Biesen en VLD-afdelingsvoorzitter 

Joost Vanfleteren stelden op 9 februari een 

nieuw gedurfd project mbt de faciliteiten-

gemeenten voor. Het Open-project streeft 

naar eenheid onder de Vlamingen, openheid 

naar anderstaligen en Europeanen, duide-

lijkheid in bestuursvisie en representativi-

teit. 

Wij voelen aan dat het project 
OPEN door de bevolking 

gewaardeerd wordt

Lokaal nieuws

een open
en brede kijk 
op uw streek

Regionaal nieuws

VLD-nieuwtjes uit uw regio 
p.6 en 7

Nationaal nieuws

Hardwerkende Vlaming krijgt 
jobkorting en schoolpremie p.5 

Inburgeringsdecreet leert 
nieuwkomers Nederlands p.8 



Kandidaten Kraainem OPEN

PatRICK BLYaERt 
47 jaar
Afkomstig van Tervuren maar 
woont al jaren in Kraainem
Sales Manager
Kwam door toedoen van Luk 
Van Biesen, Louis Hereng en 
Willy Deswert in de politiek 
terecht
Bestuurslid van de VLD Kraai-
nem/Wezembeek-Oppem
Zijn leuze “Hou het simpel” en 
vertegenwoordig onze men-
sen correct en democratisch

20ste plaats gemeente

GUdRUN 
MIddERNaCHt 
20 jaar
Middelbaar onderwijs 
H.Hartcollege Wezembeek-
Oppem
Studeert Financie- en Verzeke-
ringswezen KHLeuven
Oud- lid en oud-leidster van 
KSJ
Oud-speelster’ volleyballclub 
THOR
Lid Jeugraad Wezembeek-Op-
pem

13de plaats gemeente

RUdI VaNdERVORSt 
44 jaar
Gehuwd, vader van Pieter (3)
Werkzaam bij een internati-
onaal advocatenkantoor als 
credit control manager
Belangstelling voor financiën, 
openbare werken en welzijns-
voorzieningen

9de plaats gemeente

MYRIaM MIddER-
NaCHt-VERNIMMEN 
44 jaar
Tweede deelname aan de 
verkiezingen
Moeder van Karmen, Gudrun 
en pleegzoon Nico
Bediende bij projectontwik-
kelaar te Antwerpen
Ondervoorzitter van de MAR
Ondervoorzitter Raad van de 
plaatselijke Openbare Biblio-
theek

3de plaats gemeente

WILfRIEd SERVRaNCKX  
57 jaar
Licentiaat Rechten en Politieke 
Wetenschappen KUL
Sinds 1972 zelfstandig advocaat
Gemeenteraadslid sinds 1976
Schepen 1976-1982
Initiatiefnemer aankoop, restau-
ratie en inrichting van “De Kam”, 
Vlaams Cultuurcentrum
Nauw betrokken bij oprichting 
Speelpleinen Prutske
Voorzitter Interza
Bestuurder intercommunale 
Haviland

2de plaats gemeente

JOOSt VaNfLEtEREN
42 jaar
Gehuwd met Veerle Willegems
Licentiaat Rechten & Notariaat 
KUL
Notarieel jurist te Asse
Voorzitter VLD Kraainem/We-
zembeek-Oppem
Secretaris en stichtend lid vzw 
Cultuurraad Kraainem
Stichtend lid vzw Bibliotheek 
Kraainem
Lid Ouderraad NL Gemeente-
lijke basisschool
Vrije tijd: lezen, tennissen, ge-
zellig samenzijn met vrienden

13de plaats gemeente

ROXaNE MaRtENS 
28 jaar
Tweede deelname aan de 
verkiezingen
Regentes Lichamelijke 
Opvoeding
Leerkracht gemeentelijke 
basisschool Kraainem
Leerkracht gemeenschapson-
derwijs Overijse
Redster zwembad Zaventem
Vrije tijd: triatlon

9de plaats gemeente

LUK VaN BIESEN 
46 jaar
Raadslid sedert 1983
Schepen 1998-2004
Volksvertegenwoordiger 
sedert 2004 in opvolging van 
Annemie Neyts
Voorzitter commissie “Reken-
hof” in het Belgisch parlement
VLD-woordvoerder “Financiën 
en Begroting”
Handelsingenieur Solvay VUB
Erkend boekhouder en fisca-
list BIBF
Zaakvoerder  bvba Kroton

LIJSttREKKER 
gemeente

KRISt VaNdERVORSt 
45 jaar
Gehuwd, vader van Charlotte 
en Martin
Verantwoordelijke Huurdienst 
Lakense Haard
Vrije tijd: voetbal, koken 
(auteur kookrubriek in “Uit-
gekamd”) en gezellig samenzijn

LIJStdUWER OCMW

EddY BaERtSOEN 
47 jaar, gehuwd en vader van 
twee dochters
Licentiaat Romaanse Filologie 
VUB
PR-manager bij Defensie
Jarenlang correspondent voor 
Het Laatste Nieuws
Meer dan 20 jaar actief lid bij de 
VLD-afdeling Kraainem/Wezem-
beek-Oppem
Actief lid zaalvoetbalclubs Diplo-
mats en Marmot
Lid van de Milieuadviesraad en 
Adviesraad Sportinfrastructuur
Ijvert voor meer maatschappelijk 
welzijn

2de plaats OCMW

GUIdO MaRtENS 
68 jaar, Gehuwd, vier kinderen 
en vijf kleinkinderen
Jarenlang gemeentesecretaris 
van Wezembeek-Oppem
Lid Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening
Lid van de Programmerings-
commissie van “de Kam”
Lid van de Raad van Bestuur 
vzw “De Rand”
Bestuurslid VLD/Kraainem-We-
zembeek-Oppem
Interesse voor financiële zaken
Vrije tijd:  wandelen, reizen, 
lezen en tuinieren

22ste plaats gemeente

tHIERRY WELLENS 
20 jaar
Studeert Lichamelijke 
Opvoeding en Bewegingswe-
tenschappen VUB
Lid van KVK 
Wezembeek-Oppem
Interesse voor sport en jeugd

16de plaats gemeente

LUC MaES 
55 jaar
Tweede deelname aan de 
verkiezingen
Gehuwd met Marina, twee 
zonen 
Lagere school Kraainem
Humaniora St.-Joris te Brussel
Studeerde Bank, Beurs en 
Financiën
Legerdienst in Duitsland
Bediende bij KBC

8ste plaats OCMW

WENdI dESWERt 
29 jaar
Tweede deelname aan de 
verkiezingen
Licentiaat in de Pedagogische 
Wetenschappen - optie ortho-
pedagogiek  VUB
Secretaris VLD Kraainem/We-
zembeek-Oppem
Hoofdmonitor Speelpleinwer-
king ‘t Kraaiennest
Lid vzw Carnafolk/Carnaval-
stoet. Deelname reuzen-
stoeten met reuzen Krani en 
Krana

2de plaats OCMW

PatRICIa JOORIS 
47 jaar
Gehuwd met Ludo Huysmans, 
twee dochters
Tweede deelname aan de 
verkiezingen
OCMW-raadslid 1994-2000
Sales manager

21ste plaats gemeente
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Kandidaten Wezembeek OPEN



Ik woon bijna tien jaar in Kraainem, 
gemeente waar ik mij door mijn huwelijk 
met een rasechte Kraainemse (Veerle 
is de dochter van aannemer Edward 
(Warre) Willegems) perfect heb kunnen 
integreren. Sinds een viertal jaar neem ik 
actief deel aan het socio-culturele alsook 
het politieke leven in Kraainem. Ik heb 
dus ruim de gelegenheid gehad om vast 
te stellen dat onze gemeente niet wordt 
bestuurd zoals het hoort. Samen met 
“OPEN” wens ik mij dan ook in te zetten 
voor een beter bestuur, wars van alle 

communautaire inslag. De inwoners van 
Kraainem zijn al te veel het slachtoffer 
van de taalgevoelige dossiers waardoor 
tal van geldmiddelen niet worden aan-
geboord. Een faciliteitengemeente hoeft 
geen apartheidsgemeente te zijn waar 

de verschillende gemeenschappen veel 
te veel naast elkaar leven in plaats van 
samen met elkaar te leven. De verschil-
lende gemeenschappen zijn eerder gebaat 
met een kruisbestuiving van de eigenheid 
van elkaars cultuur, in wederzijds respect 
voor elkaar.
Bovendien dient de gemeente drin-
gend aangepast aan de noden van de 
21ste eeuw, door o.a. een doorgedreven 
informatisering van de administratie ten 
voordele van de burger.
Ten slotte dienen de geldmiddelen zo 
goed als mogelijk te worden benut ten 
einde van de gemeente een aangename 
plek om te leven te maken, zonder dat 
dit fiscale gevolgen hoeft te hebben voor 
haar inwoners.

Joost Vanfleteren
Voorzitter VLD/ 

Kraainem-Wezembeek-Oppem
13de plaats voor de gemeenteraad

Nochtans is de provincie een belangrijk 
bestuursniveau. De provincie kan voor 
onze gemeenten veel doen. Onze gemeen-
ten kunnen via de provincie meewerken 
aan het oplossen van problemen die 
bovengemeentelijk zijn. De recente over-
stromingen zijn een duidelijk voorbeeld. 
Wateroverlast is niet alleen oplosbaar in 
Kraainem of Wezembeek-Oppem. Op 
vele domeinen heeft de gemeente de 

provincie nodig. Daarom moeten we nu 
goed gemotiveerde provincieraadsleden 
krijgen. De VLD-afdeling Kraainem/We-
zembeek-Oppem heeft daarom twee van 
haar beste krachten op de provincieraad 
gezet. Patricia  Jooris uit Kraainem staat 
op de 13de plaats. Zij is een pure girl-
power, een vrouw met inzicht en met 
doorzettingsvermogen, met een open kijk 
en met vastberadenheid. Gemeenteraadslid 

Wilfried Servranckx  uit Wezembeek-Op-
pem staat op de 14de plaats. Als voorzitter 
van Interza, als schepen, als raadslid, als 
advocaat heeft hij bewezen dat besturen 
en opkomen voor de burgers hem eigen 
zijn. Met zijn ervaring en kennis zal hij 

onze gemeenten opnieuw een bijzondere 
dienst bewijzen. Vrienden, aarzel niet. Op 
8 oktober stemt U op de provincie voor 
Patricia Jooris en Wilfried Servranckx.

Gemotiveerde 
provincieraadsleden graag 

Louis geeft  goede raad aan de kiezers

Schepen Louis Hereng heeft besloten 

zich geen kandidaat meer te stellen bij 

de komende gemeenteraadsverkiezin-

gen. Hij blijft evenwel, als bestuurslid, 

actief binnen de plaatselijke VLd-afde-

ling.

“Ik dank de honderden kiezers die mij gedu-
rende drie legislaturen hun vertrouwen hebben 
geschonken. Vandaag vraag ik hen dit zelfde 
vertrouwen over te dragen op de VLd-kandi-
daten voor de gemeente- en OCMW-raad. Ik 
ben goed geplaatst om kordaat te zeggen dat 
ook zij er met volle moed en geestdrift tegen-
aan gaan. Ik voeg er, zonder aarzelen, aan toe 
dat zij zonder twijfel een meerwaarde zullen 
betekenen binnen de bestuurlijke werking van 
onze gemeente. Beste vrienden, ik weet dat 
gezond verstand altijd primeert. daarom vraag 
ik jullie allemaal: “stem op 8 oktober voor de 
VLd-kandidaten!”.10

“Ik wil mij inzetten voor 
een beter bestuur”

11

Op vele domeinen heeft de 
gemeente de provincie nodig

Schepen Hereng is geen kandidaat meer

Opgeruimde sfeer en optimistische vooruitzichten aan de 
bestuurstafel van de VLd. V.l .n.r. :  Guido Martens (22ste 
plaats gemeenteraad Wezembeek-Oppem), Joost Vanflete-
ren (l i jsttrekker tweede kolom gemeenteraad Kraainem), 
huidig schepen Louis Hereng, Luk Van Biesen (l i jsttrekker 
eerste kolom gemeenteraad Kraainem) en Wilfried Ser-
vranckx (2de plaats gemeenteraad Wezembeek-Oppem)

Reeds vele jaren worden Kraainem en Wezembeek-Oppem in de provincieraad 

vertegenwoordigd door rabiate Franstaligen. Raadsleden die niet verkozen worden 

om daadwerkelijk mee goed te besturen. Hun tussenkomsten zijn nihil, hun bijdrage 

aan de provinciale werking evenzeer. 

Ons mosselfestijn, niet te missen
Beste vrienden vergeet niet: OP ZatER-
daG 30 SEPtEMBER EN OP ZONdaG 
1 OKtOBER houdt de VLd Kraainem/ 
W.O. voor de 21ste keer haar traditio-
neel eetfestijn. dit jaar wordt het een 
MOSSELfEStIJN! Sappige, overheerlijke 
mosselen zullen uw bord sieren.Wij heb-
ben steak met frietjes voorzien voor hen 
die liever iets anders eten.
de kleintjes zullen kunnen smullen van 
“balletjes in tomatensaus”.
Een ruime keuze aan bieren en wijnen 
maken het feest volledig. Onze leuze 
luidt “lekker eten voor een matige prijs 
en gezelligheid verzekerd!
afSPRaaK IN HEt CaMMELaNd Lijs-
terbessenbomenlaan te Kraainem.
MEN ZEGGE HEt VOORt!

“Onze gemeente wordt niet 
bestuurd zoals het hoort”
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VLd-kandidaten

Kraainem en Wezembeek-Oppem

 1.   Luk Van Biesen 

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   Roxane Martens 

 10.   

 11.   

 12.   

 13.  Joost Vanfleteren 

 14.  

 15.  

 16.  

 17.  

 18.  

 19.  

 20.  Patrick Blyaert 

 21.  Patricia Jooris 

 22.  

 23.  

VLd-kandidaten 
gemeenteraad Kraainem

VLd-kandidaten 
OCMW Kraainem

 1.    

 2.   Wilfried Servranckx 

 3.   Myriam Middernacht-Vernimmen 

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   Rudi Vandervorst 

 10.   

 11.   

 12.   

 13.  Gudrun Middernacht 

 14.  

 15.  

 16.  Thierry Wellens 

 17.  

 18.  

 19.  

 20.   

 21.   

 22.  Guido Martens 

 23.   

VLd-kandidaten 
gemeenteraad Wezembeek-Oppem

 1.    

 2.       Wendi Deswert 

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.       Luc Maes 

 9.   

 1.    

 2.       Eddy Baertsoen 

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.        

 9.       Krist Vandervorst 

VLd-kandidaten 
OCMW Wezembeek-Oppem




