
De aftrap van de verkiezingscampagne vond 
plaats in Mechelen. Onze nationale voorzitter, 
Alexander De Croo, maakte er de slogan voor de 
verkiezingen van 14 oktober bekend. Deze slogan 
is even kort als krachtig : “DOEN”.  Alexander be-
klemtoonde tevens dat wij niet alleen zeggen wat 
er moet gebeuren, maar we het ook gaan doen.  

Daarnaast willen we ook een partij zijn die ande-
ren willen laten doen, met andere woorden, die 
initiatief ondersteunt.

In onze Belgische politiek zitten we met een dui-
delijke scheiding tussen ‘negativisten’ en ‘doe-
ners’. De negativisten klagen, zagen en praten 

over grote veranderingen. De doeners zoeken op-
lossingen en voeren veranderingen stap voor stap 
door. Wij willen behoren tot de laatste groep, niet 
alleen door zelf veranderingen aan te brengen, 
maar ook anderen te helpen met hun initiatieven.
Zeker in Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn 
er veranderingen nodig. We moeten stoppen met 
het communautaire bekvechten en ons wijden 
aan de echte problemen. Problemen zoals de wa-
teroverlast in Laag Kraainem, de problemen van 
de Nederlandstalige basisscholen. Het is drin-
gend tijd om daar iets aan te DOEN! 

Veranderingen zijn nodig

INHOUD

Op zondag 22 april gaf Open Vld de aftrap van 
de campagne voor de provincie- en 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. 
We gaan naar de kiezer onder het motto ‘DOEN’.

Uw stem telt ook! / 2

Duurste water van België / 3

Sport en cultuur: waar is het beleid 
van onze gemeente? / 6 

Luc Schonkeren, Rudi Vandervorst en Patrick Blyaert: “Stoppen met het communautaire bekvechten en ons wijden aan de echte problemen.”

Open Vld: ‘dOen’
Op 22 april gaf Open Vld de aftrap van de campagne voor 
de gemeente-, provincie- en districtsraadsverkiezingen van 
14 oktober. De partij gaat naar de kiezer onder het motto 
‘Doen’. “Wij zeggen niet alleen wat er moet gebeuren, we 
doen het ook”, beklemtoonde Open Vld-voorzitter Alexander 
De Croo in zijn toespraak. “We zijn ook een partij die anderen 
wil laten doen. Die initiatief ondersteunt. Die ruimte geeft aan 
iedereen die wil meebouwen aan een betere samenleving.”
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Les elections communales auront lieu le 14 oc-
tobre 2012.  Belges et non-belges pourront y parti-
ciper et choisir communément le nouveau conseil 
communal qui siègera pour les 6 années à venir. 

Pourquoi est-il si 
imPortant d’y ParticiPer?
En donnant votre voix à ces elections, vous déter-
miner ce à quoi votre commune doit attacher de 
l’importance.  Parce la commune prend des déci-
sions importantes qui vous concernent directe-
ment.  C’est ainsi que la commune delivre les per-
mis de bâtir, organise l’accueil des enfants. Votre 
vote est donc important. Puisque chaque habitant 
de la commune est concerné, les non-belges ont 
aussi le droit de vote. Nous appelons chacun afin 
de venir voter en date du 14 octobre 2012 afin 
de déterminer ce qu’il adviendra de votre com-
mune. 

Votre vote 
compte aussi! 

The municipal council elections will take place 
on October 14, 2012. Both Belgians and non-
Belgians can participate and help to determine 
what your municipality’s policies will be for the 
coming six years.
Since this concerns every citizen, non-Belgians 
can also vote.
You can vote on October 14 if you:
• Are at least 18 years old on October 14,
• Are registered in the municipality’s population 
register or register of foreign nationals,
• Send in your application to register as a voter 
by July 31, 2012 at the latest.
Also nationals of a country outside the European 
Union can vote if:
• You have a yellow or white resident’s permit,
• You have already been an official resident in 
Belgium for five years without interruption.  

We call on everybody to join us to go vote! 

your Vote 
counts too! 

Luc Schonkeren

Indien u hulp nodig heeft bij het inschrijven, 
mag u ons steeds contacteren:

luk Van Biesen
Jules Adantstraat 55 bus 2, 1950 Kraainem, 
0495 25 10 66, vtrefpunt@lukvanbiesen.be

rudi Vandervorst
Perkveld 15
1970 Wezembeek-Oppem, 0473 75 55 05, 
rudi.vandervorst1@telenet.be

luc schonkeren
Sint Pancratiuslaan 27, 1950 Kraainem, 
0476 99 88 75, luc.schonkeren@telenet.be

HulP nodig?

Am 14 Oktober 2012 sind die Kommunal-
wahlen. Daran können auch Nicht-Belgier 
teilnehmen und so mitbestimmen, wie die 
Leitung ihrer Gemeinden in den kommen-
den 6 Jahren aussehen soll.
Warum ist es so wichtig an diesen Wahlen 
teilzunehmen?
Durch die Teilnahme kann man beeinflus-
sen woran die Gemeinde arbeiten sollte. 
Denn eine Gemeinde fällt Beschlüsse, die 
auch Sie direkt betreffen. So erteilt die Ge-
meinde Bauerlaubnisse, ... . Mitsprache ist 
deshalb wichtig!
 
Und weil dies alles jeden in einer Gemeinde 
betrifft, können auch Nicht-Belgier wählen.

aucH iHre 
stimme zäHlt! 

Uw stem 
telt OOk!

Op 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraads-

verkiezingen. Zowel Belgen, als niet-Belgen 

kunnen deelnemen aan deze gemeente-

raadsverkiezingen en mee bepalen hoe het 

beleid van de gemeente er de komende 6 

jaar zal uitzien. 

Waarom is het zo belangrijk deel te nemen 

aan deze verkiezingen? 

Door deel te nemen aan deze verkiezingen, 

kan u mee bepalen waaraan de gemeente 

moet werken. Want de gemeente neemt na-

melijk beslissingen waar ook u direct mee te 

maken krijgt. Zo levert de gemeente bouw-

vergunningen of organiseert kinderopvang 

en ouderenzorg, stimuleert sport en cultuur, 

ondersteunt jeugdverenigingen en jeugdhui-

zen enz.. Uw inspraak is dus belangrijk!

Omdat het iedereen van de gemeente aanbe-

langt, kunnen ook niet-Belgen stemmen. 

Hiervoor moet u aan volgende voorwaarde 

voldoen:

• U bent op 14 oktober minstens 18 jaar oud.

• U bent ingeschreven in het bevolkingsregis-

ter of vreemdelingenregister.

• U hebt ten laatste op 31 juli 2012 aange-

vraagd om als kiezer ingeschreven te worden.

Ook inwoners die een nationaliteit hebben 

van een land buiten de Europese Unie mogen 

stemmen. U dient dan wel aan bijkomende 

voorwaarden te voldoen:

• U hebt een gele of witte verblijfskaart en al 

vijf jaar ononderbroken uw officiële hoofdver-

blijfplaats in België.

• In die vijf jaar verbleef u in België met een 

gele kaart, een witte kaart, een oranje kaart of 

een bijlage 35. 

Wij roepen iedereen op om 

op 14 oktober samen met 

ons te gaan stemmen!

door 
Luk Van Biesen
volksvertegen-
woordiger 
Open Vld
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duur, duurder, 
duurst 
Een analyse leert ons dat de 
prijzen van het water tijdens 
deze legislatuur van gemiddeld 
3,1 euro naar 4,8 euro per kubieke meter stegen. 
Een stijging van 54 %! We maakten deze bere-
kening door een tiental waterfacturen van gezin-
nen in Kraainem en Wezembeek-Oppem te ver-
gelijken voor de periode van 2006 tot 2012. Een 
modaal koppel zonder zwembad en met beperkt 
watergebruik zag al vlug zijn factuur stijgen van 
420 euro naar een goede 660 euro. 
De waterprijs bestaat uit drie componenten: het 
drinkwater, de gemeentelijke sanering en de bo-
vengemeentelijke sanering. Het beheer hiervan 
werd in de beide gemeenten overgedragen aan 
de intercommunale VIVAQUA. De gemeenten 
verkochten hun rioleringsnet aan de intercom-
munale voor een appel en een ei. De intercom-
munale staat sindsdien in voor het grootste deel 
van het onderhoud van het rioleringsnet. 
In een antwoord op diverse vragen in de gemeen-
teraad antwoordde de Francofone meerderheid: 
“Het akkoord met VIVAQUA is een totaalak-
koord. Aangezien de gemeenten de rioleringskos-
ten niet meer moeten betalen is dat een besparing 
voor de gemeenten en dus zal de belastingbetaler 
minder moeten betalen”.

eigenaardig
In Kraainem stegen de gemiddelde gemeente-
belastingen met circa 411,68 euro per gezin en 
stegen de waterfacturen met gemiddeld 240 

euro per gezin. Dus te samen meer dan 650 euro 
per Kraainems gezin. Sorry, heren van het col-
lege, het is dus: niet minder belastingen en meer 
kosten voor water, maar tweemaal meer. Bij na-
vraag welke kosten aan rioleringswerken de in-
tercommunale deed in Kraainem kregen we een 
schamelijke lijst van minder dan achthonderd-

duizend euro voornamelijk voor de werken aan 
Deburburelaan. Een kleine 800.000 euro inves-
teren op drie jaar en dit terwijl ze makkelijk circa 
4 miljoen meer uit de zakken van onze burgers 
haalden. Het contract met VIVAQUA is duide-
lijk een voorbeeld van slecht bestuur en geeft een 
wrange nasmaak. 

duurste water van België

Een enquête van oktober 2009 door Test-Aankoop stelde 
dat Kraainem het duurste drinkwater heeft van België. 
De conclusie : “Wie in Kraainem woont betaalt tot 2,5 maal 
meer voor leidingwater dan wie in Beloeil zijn optrek heeft”. 

eaU pOtable la plUs cOûteUse
Une analyse nous apprend que les prix de 
l’eau courante ont augmenté lors de cette 
législature d’une moyenne de 3,1 euro à 4,8 
euro par mètre cube. Une augmentation de 
54%. Nous avons réalisé ce calcul en compa-
rant une dizaine de factures de foyers habitant 
à Kraainem et à Wezembeek-Oppem couvrant 
la période de 2006 à 2012. Un foyer sans pis-
cine et avec une consommation d’eau réduite, 
voit sa facture augmenter de 420 euros à 660 
euros.
Le prix de l’eau est composé de trois élé-
ments: l’eau potable, l’épuration commu-
nale et les taxes communales d’épuration.  

La gestion de ceci a été remise par les deux 
communes à l’Intercommunale Vivaqua. Les 
communes ont chacune vendu leur réseau de 
distribution d’eau à l’Intercommunale pour des 
cacahuettes. Depuis lors, l’Intercommunale 
Vivaqua entretient le réseau de distribution.
En réponse à une série de questions lors d’un 
conseil communal, la majorité francophone 
répondait: “L’accord avec Vivaqua était un ac-
cord pluraliste. Vu que la commune n’a plus à 
supporter l’entretien des réseaux, cela signifie 
une économie pour la commune et donc une 
facture moins élevée pour le contribuable.

“La mauvaise gestion de l’Union donne un goût bien 
amer à notre eau potable”

Luk Van Biesen Duur drinkwater: een duidelijk voorbeeld van slecht bestuur.
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Open Vld gaat naar kiezer 
onder motto doen.

Open Vld gaf de aftrap van de verkiezingscampagne in 
Mechelen, thuisstad van Open Vld-burgemeester Bart 
Somers. Alexander De Croo maakte er de slogan bekend die 
Open Vld zal gebruiken bij de verkiezingen van 14 oktober. 
“De slogan is even kort als krachtig: doen.”, aldus De Croo. 

Vervolg van p.1

“Daarmee beklemtonen we in de 
eerste plaats dat we een partij zijn 
die niet aan de kant blijft staan. Die 
niet alleen zegt wat er moet gebeu-
ren, maar die het ook in de praktijk 
brengt.”

De Croo verwees daarbij naar de fe-
derale regering. Hij diende meteen 
ook Bart De Wever van antwoord, 
die in Antwerpen opriep om de ver-
andering vanuit die stad te begin-
nen. “Beste Bart, de verandering 
moet niet meer beginnen, ze is al 
bezig. En wel in Brussel.” De Croo 
somde de hervormingen op die de 
regering in de steigers heeft gezet, 
zoals de pensioenhervorming, de 
hervorming van werkloosheidsuit-
keringen, de staatshervorming met 
de splitsing van BHV, de verstren-
ging van het asiel- en migratiebleid 
en de hervorming van justitie. Ten-
slotte verwees hij ook naar de begro-
ting. “Al jaren wordt gesproken over 
een federale begroting in evenwicht 
om de schulden niet langer af te 
wentelen op de volgende generatie. 
Wel, Open Vld brengt de begroting 
in 2015 in evenwicht. En niét door 
massaal de belastingen te verhogen, 
maar door tweederde besparingen.”
 

praTers Versus 
dOeners
Volgens de Open Vld-voorzitter te-
kent er zich een nieuwe breuklijn af 
in de Belgische politiek. “Een breuk-
lijn met aan de ene kant de negati-
visten, zij die klagen en zagen en 
vooral praten over grote veranderin-
gen. Aan de andere kant de doeners, 
zij die oplossingen zoeken en staps-

gewijs veranderingen doorvoeren”, 
aldus De Croo.

Toch zijn de verkiezingen van 14 
oktober voor Open Vld geen natio-
nale verkiezingen. De Croo: “Op 14 
oktober zal het over de Dorpsstraat 
gaan, niet de Wetstraat. Open Vld 
heeft sterke lokale mensen. Mensen 
die de problemen in hun provincie, 
stad of gemeente niet alleen kennen, 
maar ook met concrete oplossingen 

komen en die ook uitvoeren. Ook 
lokaal is Open Vld de partij die niet 
alleen zegt, maar ook doet.”
 

Ten VOlle 
OndersTeunen
Alexander De Croo benadrukte ten-
slotte dat Open Vld ook een partij is 
die mensen die willen doen, ten volle 
ondersteunt. “Wij zijn ook de partij 
die anderen wil laten doen. Die initi-

atief ondersteunt. Wij geven ruimte 
aan iedereen die wil meebouwen aan 
een betere samenleving. Niet alleen 
de klassieke ondernemer of zelfstan-
dige, maar iedereen die meewerkt 
aan de samenleving.” “Zelf doen. En 
mensen die doen, alle steun geven. 
Dat is waar Open Vld voor staat. 
Nationaal, maar ook lokaal. Onze 
slogan voor 14 oktober is daarom 
even kort als krachtig: doen.”, zo 
besloot de Open Vld-voorzitter.

“Ook lokaal is Open Vld de partij 
die niet alleen zegt, maar ook doet”



De federale regering heeft zich achter het voorstel 
van minister van Justitie Annemie Turtelboom 
(Open Vld) geschaard voor de hervorming van het 
gerechtelijke landschap. Het aantal gerechtelijke 
arrondissementen daalt hierdoor van de huidige 27 
naar 12. Die reorganisatie moet leiden tot een snel-
lere, efficiëntere en moderne rechtspraak.
De arrondissementen zullen samenvallen met de 
tien provincies, maar om rekening te houden met 
de eigenheden van Brussel en Eupen vormen beide 
een apart arrondissement. In Henegouwen komt er 
een subarrondissement. Voor de burger verandert er 
weinig, aangezien de bestaande zittingsplaatsen be-
houden blijven. Mensen zullen dus niet plots de hele 
provincie moeten doorkruisen voor een rechtszaak. 

De hervorming zal zorgen voor een efficiëntere inzet 
van de middelen, waardoor de gerechtelijke achter-
stand sneller kan worden weggewerkt.
 
WerklasT rechTbanken
Open Vld pakt de werklast in de rechtbanken aan. 
Dankzij het goedgekeurde wetsvoorstel van volks-
vertegenwoordiger Carina Van Cauter mag een 
beroep tegen een vonnis van de vrederechter of de 
politierechter door één magistraat van de rechtbank 
van eerste aanleg afgehandeld worden, in plaats van 
door drie. Tegelijk wordt, dankzij het goedgekeurde 
wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sabien 
Lahaye-Battheu, de alleenzetelende raadsheer bij 
de hoven van beroep veralgmeend. 

historische hervorming 
van Justitie

Van 27 naar 12 gerechtelijke arrondissementen.
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boetes 
beter geïnd
Verkeersboetes zullen voortaan recht-
streeks bij de overtreder geïnd kun-
nen worden via een bevel tot betaling, 
indien deze niet reageert op een voor-
stel tot minnelijke schikking vanwege 
het parket. “Het nieuwe betalingsbevel 
maakt de inning van verkeersboetes 
veel efficiënter en zal dus bijdragen tot 
een veiliger verkeer,” zegt Open Vld-
senator Martine Taelman, die met dit 
wetsvoorstel op de proppen kwam. 

sTraffelOOsheid 
Tegengaan
Door de verhoogde aandacht voor ver-
keersveiligheid en de toename van het 
aantal controles op het wegverkeer 
de voorbije jaren, was de hoeveelheid 
processen-verbaal immers sterk toe-
genomen. Indien de overtreder echter 
de onmiddellijke inning aan de politie 
niet betaalde, stelde het parket een 
minnelijke schikking voor. Indien de 
overtreder ook hier niet op inging, werd 
hij doorverwezen naar de politierecht-
bank. Deze procedure was niet alleen 
tijdrovend, maar ook bijzonder duur 
en inefficiënt. Bovendien verminderde 
zo het verband tussen de overtreding 
en de straf en ontstond er een gevoel 
van straffeloosheid. “Een eenvoudigere 
procedure leidt dus niet enkel tot een 
grotere efficiëntie,” stelt senator Tael-
man, “het bevordert eveneens de ver-
keersveiligheid. Op deze wijze zal er 
een onmiddellijke ontlasting van de po-
litierechtbanken kunnen plaatsvinden 
en wordt een aanzienlijke besparing 
doorgevoerd, in middelen en tijd.”
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sport en cultuur: waar is het 
beleid van onze gemeente?
Het gemeentebestuur schit-
tert door het ontbreken van 
het voeren van een cultuur- 
en sportbeleid. Ze beperken 
zich meestal tot het geven 
van een krenterige subsidie. 
Een echte dienst Sport of 
Cultuur is onbestaande. Elke 
vorm van samenwerking 
tussen de gemeenschappen 
is uit den boze. Het moet en 
kan anders!

Kommer en KWel Bij 
sPortcluBs Wezem-
BeeK-oPPem
De Vlaamse sportclubs hebben nogal wat rede-
nen om niet hoog op te lopen met het sportbeleid 
van het huidige francofone bestuur. In de eerste 
plaats is er de weigering om samen te werken met 
de Vlaamse overheid, waardoor een paar duizend 
euro aan subsidiegeld verloren gaat. Hierdoor 
kan ook geen sportfunctionaris aangeworven 
worden om het sportleven te stimuleren. Ge-
lukkig is er de Sportraad met voorop voorzitter 
Ronald Cools en de inbreng van VZW De Rand, 
zodat de Vlaamse sportclubs kunnen overleven! 
Nieuwe clubs worden slechts met mondjesmaat 
erkend of zelfs meestal niet zodat ze kunnen flui-
ten naar de gemeentelijk steun en of goedkopere 
huur van gemeentelijke zalen. Dit terwijl andere 

clubs al lang niet meer voldoen en toch de nodige 
centjes opstrijken!
Van het gemeentebestuur weinig goed sport-
nieuws. Geen sportdag, geen sporttrofeeën, na-
genoeg geen vergaderingen van de commissie 
sport- infrastructuur, enz... . Tot overmaat van 
ramp: slecht uitgevoerde werken aan het dak 
van de sporthal, met waterinsijpeling tot gevolg. 
De herstelling werd tijdens het zaalseizoen uit-
gevoerd. Kon men echt niet wachten tot op het 
einde van het zaalseizoen?
Hierdoor dienden officiële matchen te worden af-
gelast met alle gevolgen vandien. 
Het beachvolleyterrein ligt er verkommerd bij  en 
het multisportterrein aan de sporthal wordt nu 
eindelijk, maar in alle stilte, afgewerkt. Maar wie 
weet dat nu? En dan vaststellen dat er niemand 
gebruik van maakt? We hebben betere sporttij-
den gekend.

Kraainem animatie 
moest VerdWijnen
Vroeger werkten de schepenen van cultuur sa-
men om een aantal activiteiten uit te werken. Zo 
werden gemeenschapsoverschrijdende activitei-

ten gedaan: carnaval, paaseierenraap, artiesten-
parcour, europalia, eindejaarsdrink rond kerst-
boom.  Onder impuls van de Vlaamse schepenen 
Hereng en Van Biesen en de Franstalige schepe-
nen Kahn en Joris werden deze activiteiten echte 
toppers. Het FDF zag het met  lede ogen aan. 
Toen d’Oreye dienstdoende werd, schrapte hij 
alle subsidies en gaf hij verbod aan het gemeente-
personeel om mee te werken. Kraainem Animatie 
werd zo gefnuikt! 
Het Carnaval wordt door enkele vrijwilligers 
uitgewerkt en zij slagen erin om een zeer mooie 
carnavalstoet aan te bieden. Schepen Joris krijgt 
alleen steun vanuit de Nederlandstalige Cultuur-
raad om het artiestenparcour te organiseren. De 
andere activiteiten gingen teloor, met dank aan 
het FDF.

gemeentelijKe VzW’s 
moeten VerdWijnen
De sporthal in Kraainem wordt beheerd door 
de VZW Sport en het kasteel Jourdain door de 
VZW Leefmilieu en Cultuur: beide gemeentelij-
ke VZW’s, die helemaal niet goed functioneren. 
Reeds jaren stellen wij voor om de gemeentelijke 
VZW’s op te doeken en om volwaardige gemeen-
telijke diensten voor sport en cultuur uit te wer-
ken. Het Franstalige bestuur weigert dit. Noch-
tans krijgen erkende sport- en cultuurdiensten 
subsidies van de hogere overheid. De Franstalige 
meerderheid weigert echter samen te werken met 
de provincie.

“Liberalen doen 
het graag sportief 
en cultureel”

door Eddy Baertsoen

Deelname van Open Vld aan 
socio-culturele activiteiten.

 Tijdens onze jaarlijkse receptie.



Nous voulons 
un réel service!
Dans toutes les communes fla-
mandes vous trouverez un ser-
vice communal pour la culture 
et le sport. Ce service fonctionne 
avec les instances gouvernementales, ce qui per-
met d’obtenir des subsides pour les infrastructures 
sportives et pour le soutien des associations. Ce 
service peut faire appel à un fonctionnaire du sport 
rémunéré par la province du Brabant Flamand.  
Nos législatures communales refusent de contri-
buer avec les instances gouvernementales. C’est 
ainsi que des centaines de milliers d’euros nous 
échappent. Heureusement qu’une partie du travail 

est prise en charge par VZW De Rand via le Centre 
Culturel De Lijsterbes et De Kam ainsi que par des 
conseillers sportifs et culturels dynamiques. Heu-
reusement il y a aussi de nombreux volontaires qui 
consacrent leur temps libre pour étayer l’offre. Les 
libéraux sont systématiquement très coopérants.
Open Vld demande une cooperation plus étroite et 
pour plus de support de clubs et c’est pourquoi il 
demande que les communes s’inscrivent à la ges-
tion du sport et de la culture auprès des instances 
gouvernementales. 
Open Vld demande également de porter plus d’at-
tention aux activités intercommunales. Il est inac-
ceptable que le FDF puisse interdire une belle col-
laboration telle que Kraainem Animatie.
C’est possible de faire autrement.  

Rudi Vandervorst 

Every Flemish municipality has its own municipal 
service for sports and culture. These services coop-
erate with the higher authorities and can gain grants 
for sports infrastructure and for the support of asso-
ciations. Our municipal authorities however, refuse to 
collaborate with the higher authorities, thereby losing 
hundreds of thousands of Euros.
Open Vld is pleading for a closer cooperation and for 
more support for the clubs and demands that our mu-
nicipalities subscribe to the sports policy of the higher 
authorities.
Sports and culture can help the different communities 
to learn and respect each other.

We Want a real municiPal serVice
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Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
REDACTIE: (coördinatie) joris.claes@openvld.be,  
(eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be 
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: carine.meyers@openvld.be, 
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V.U. LOKAAL : Rudi Vandervorst, Perkveld 15, 
1970 Wezembeek-Oppem

Zaalvoetbalploeg Marmot Plus.

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zon-
dag 7 oktober organiseert  volks-
vertegenwoordiger Luk Van Biesen 
samen met de voorzitter van de 
Socio-culturele kring Librado, Pa-
trick Blyaert, en de voorzitters van 
Open Vld Kraainem & Wezembeek-
Oppem, Luc Schonkeren en Rudi 
Vandervorst, ook dit jaar weer een 
spetterend Mossel- en Steakfestijn. 

In het mooie kader van Kraainem, in 
zaal ‘Cammeland’, kan u opnieuw 
gezellig met andere dorpsgenoten 
genieten van de lekkere mosselen 
of de heerlijk gebakken steaks. Het 
biedt ook de ideale gelegenheid om 
de laatste nieuwtjes met elkaar uit 
te wisselen. Kortom, houd deze da-
tum vrij in uw agenda en vergeet ze-
ker niet om uw buren en kennissen 
mee te vragen. 

NOteer 
alVast IN 
Uw ageNDa!

vrijdag 5, zaterdag 6 
en zondag 7 oktober

Mossel- &
Steakfestijn
Zaal ‘Cammeland’
Kraainem



Speelpleinwerking Kadee Kraainem start met drie we-
ken speelpleinwerking in Kraainem. Van 2 tot 13 juli en 
van 13 tot 17 augustus kunnen de kinderen tot 12 jaar in 
de gemeentelijke Basisschool terecht.
Een aantal jongedames stak de koppen bij elkaar en 
werkte een mooi programma uit. Hoofdmonitoren 
zijn Ellen Marcelis, Nathalie Smuha, Sil Van Biesen en 
Sophie Puype. Deze groep staat garant voor creatief, 
jeugdig en speelse activiteiten. Kortom een verademing 
voor vele ouders om een zinvolle invulling te geven aan 
enkele weken tijdens de grote vakantie. Enkele jaren 
geleden groeide de speelpleinwerking uit tot een suc-
ces met een honderdzeventig kinderen. Ook toen was er 
een ijzersterke groep hoofdmonitoren: Wendi Deswert, 
Roxane Martens, Sandra Geens en juffrouw Verheyden. 
De nieuwe groep heeft de ambitie om die werking te 
benaderen. 

From 2 till 13 July and from 13 till 17 August schoolyard 
activities for children with ages up till 12 years are or-
ganized in the ‘gemeentelijke Basisschool’ in Kraainem.
Contact: Nathalie SMUHA (0485 71 37 37) or ka-
deekraainem@gmail.com.

La pleine de jeux de Kraainem se tiendra du 2 au 13 
juillet et du 13 au 17 août 2012 à l’école communale 
primaire néerlandophone de Kraainem pour les en-
fants de moins de 12 ans. Une nouvelle équipe de mo-
niteurs y occuperont vos enfants de manière créative et 
ludique. Cette pleine de jeux permet aussi aux enfants 
non néerlandophones d’y améliorer leur connaissance 
de la langue. Contact: Nathalie Smuha (0485 71 37 37) 
ou kadeekraainem@gmail.com. 

Speelpleinwerking in juli en augustus.

ONze gemeeNteN VerlOeDereN!

opnieuw speelpleinwerking 
in Kraainem

Je moet maar eens door de gemeente wandelen en je 
zal het merken. Vroeger waren alle voortuintjes voor-
beelden van bloemrijke perkjes. Vandaag kan je in me-
nig tuintje afval terugvinden. Vele straatkanten liggen 
er nu onverzorgd bij. Je zal niet meer merken dat je in 
één van de rijkste gemeenten van ons land bent. Deze 
evolutie is spijtig en volledig op rekening te schrij-
ven van het gemeentebestuur, dat maar laat begaan. 
Trouwens geven zij wel altijd het goede voorbeeld? 
Neen, integendeel. Liberalen willen meer  doen. Na 
de sensibilisering door INTERZA is het de taak van 
de gemeenten om hun straten en parkjes piekfijn in 
orde te maken zo kunnen we dit ook afdwingen van 
de burgers. U doet toch mee? 

rudi Vandervorst

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en 
een open samenleving? Denk je toekomstgericht en 
houd je niet vast aan oude starre structuren uit het 
verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

WELKE VOORDELEN gENiET jE ALS LiD?

je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.

je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.

je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.

je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.

Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

LiD 
WORDEN

Je kan met ons contact opnemen via luc schonkeren, luc.schonkeren@
telenet.be en rudi Vandervorst, rudi.vandervorst1@telenet.be
Informatie vind je op www.kraainem.openvld.be en 
www.wezembeekoppem.openvld.be

Herman Looghe
secretaris 
herman_l@hotmail.com

Jean Pitot
bestuurslid 
jean.pitot@skynet.be

Eddy Vandriessche
bestuurslid 
eddy.vandriessche12@telenet.be

Patrick Blyaert
Voorzitter socio-
culturele kring 
Librado
pat.blyaert@telenet.be

Dominique 
Vanherck
Bestuurslid
domi_vanherck@
hotmail.com

Wilfried 
Servranckx
Gemeenteraadslid 
Wezembeek-Oppem
wilfried.servranckx@
skynet.be

Eddy 
Baertsoen
Bestuurslid
eddy.baertsoen@
telenet.be

Luc 
Schonkeren
Voorzitter Open Vld 
Kraainem
luc.schonkeren@
telenet.be

Luk Van Biesen
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid 
Kraainem
vtreftpunt@
lukvanbiesen.be

Nathalie 
Smuha
Voorzitter Jong Vld
nathaliesmuha@
hotmail.com

Wendy 
Deswert
OCMW-raadslid 
Kraainem
wendideswert@
hotmail.com

Frank Beckx
Bestuurslid
frank_beckx@
yahoo.com

Rudi 
Vandervorst
Voorzitter Open Vld 
Wezembeek-Oppem
rudi.vandervorst1@
telenet.be

ONze meNseN

Vroeger waren alle voortuintjes voorbeelden 
van bloemrijke perkjes.


