
Confetti op Carnaval in Kraainem is sluikstorten" dixit schepen van milieu d'Ursel 
 
Tijdens de gemeenteraad van Kraainem stond de jaarlijkse dotatie voor het Kraainem 
Carnaval op de dagorde. Vorige zaterdag had het Carnaval te Kraainem een ongekend 
hoogtepunt gekend: een prachtige stoet van Stokkel tot Laag-Kraainem, veel volk, veel 
mensen verkleed. Meer en meer inwoners genieten van het prachtige volksgebeuren. De 
gemeente Kraainem geeft een subsidie die ongeveer één derde van de kosten dekt. De 
rest wordt bijeengeschraapt door de leden van de vzw Carnafolk via publiciteit, via 
eetfestijnen en via lidgelden.  
 
Het was opvallend dat geen leden van FDF-MR aanwezig waren op de stoet en op het 
ontvangst aan het gemeentehuis. Het waren dan ook deze raadsleden die vragen hadden 
over de kostprijs van de Carnaval. "Hoeveel kost het aan de politie ? Hoeveel aan de 
gemeente ?".  
 
Luk Van Biesen, teven voorzitter VZW Carnafolk, repliceerde direct. De jaarlijkse dotatie 
van de gemeente ligt al 11 jaar vast en op het zelfde niveau. Daarenboven heeft 
Carnafolk gezorgd voor seingevers om de politiekosten te beperken, heeft zij zelf de 
nadars geplaatst en zijn de kosten van de receptie volledig gedragen door de vereniging. 
Dit is een zware inspanning die de gemeente en de politie niet meer moeten dragen.  
 
Echter met verstomming werd iedereen geslagen, toen de schepen van Milieu , mevrouw 
d'Ursel, de vraag stelde 'wie het sluikstorten ging vergoeden ? '. Bij navraag had ze het 
over het feit dat confetti gebruikt wordt bij Carnaval. Te stom voor woorden.  
 
Uiteindelijk werd de dotatie unaniem goedgekeurd. Maar de wrange nasmaak blijft 
hangen. De Franstalige FDF-MR meerderheid ziet niet graag dat Vlamingen, Franstaligen 
, Europeanen - kortom iedereen - zich verbroederen in de Kraainemse straten tijdens een 
feest dat openstaat voor iedereen.  
 
voor meer info 
 
Luk Van Biesen, voorzitter VZW Carnafolk 
0495251066 
bekijk graag ook het beeldverslag op www.carnafolk.be 


