Woede om belastingverhoging
Inwoners zakken massaal af naar gemeenteraad
Woede om belastingverhoging
Kraainem
De gemeenteraad van Kraainem kon deze week op heel wat belangstelling rekenen. Een groot
aantal boze bewoners was afgezakt naar de raadzaal om hun ongenoegen te uiten over de
geplande belastingverhoging. "Dit is een schande!", klonk het woedend bij Patrick Van Den
Broeck (41). "Vooral omdat er geen enkele reden is voor die verhoging."
Annelies Baeten
Terwijl de gemeenteraad doorgaans weinig publiek trekt, zat de raadzaal dinsdagavond aardig
vol. Heel wat bewoners wilden het fijne weten van de belastingverhoging die er gestemd werd.
Concreet gaat het om een verhoging van de personenbelasting en de onroerende voorheffing.
De aanslagvoeten stijgen respectievelijk van 5 naar 7,5 procent en van 850 naar 950, wat
neerkomt op een jaarlijkse verhoging van gemiddeld 400 euro per gezin. Oppositieraadslid Luk
Van Biesen van de lijst Open lichtte de bevolking eerder al in met een pamflet. Burgemeester
Arnold d'Oreye de Lantremange (Union-FDF) beweert dat de verhoging noodzakelijk is om de
toekomst van zijn gemeente te garanderen. Nochtans is er momenteel nog een reserve van 2,5
miljoen euro.
"Politiek is één pot nat"
Heel wat Kraainemaars zien de verhoging niet zitten. "Schandalig", zegt Patrick Van Den Broeck
(41), uitbater van café Ronne Hoeck. "Ik woon al 39 jaar in Kraainem en ben zelfstandig. Mijn
moeder woont hier ook. Zij heeft een klein pensioen. Hoe moet zij dit betalen?", fulmineert hij.
"Ze gaan de BTW voor de horeca verlagen, maar anderzijds moeten we meer belastingen
betalen", vervolgt Patrick's vrouw Anne Van Der Auwera (48). "De politiek is één pot nat."
"Dat betekent alleen meer werk voor het OCMW", sneert Patrick Blyaert (50). "Want mensen
kunnen dat niet betalen. Ze gebruiken die verhoging enkel om Kraainem makkelijker bij Brussel
aan te hechten. Eigenlijk wordt onze gemeente bestuurd door FDF'er Maingain."
"Betaalt het gemeentebestuur dan graag meer belastingen?", vraagt Frans Ryckaert (52) zich
schamper af. "Ik dacht het niet."
Communautaire eer
Tijdens de gemeenteraad lieten de bewoners meermaals hun ongenoegen blijken. Maar ook de
oppositie kreeg af en toe kritiek vanuit het publiek. Zij maakten er een door het schepencollege
niet zo gesmaakt spelletje van door een heleboel voorstellen in te dienen om de verhoogde
aanslagvoeten alsnog te verlagen. De bestuursmeerderheid stemde telkens tegen. "Misschien
moet ik het even in het Frans uitleggen", zei Van Biesen op een bepaald moment. "Want ik heb
de indruk dat de bestuursmeerderheid niet zo goed begrijpt wat er aan de hand is." Hij nam
daarbij het woord in het Frans. De gemeente Kraainem deed zich zo weer alle communautaire
eer aan.
Patrick Van Den Broeck en Patrick Bleyaert.
Frans Ryckaert.
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