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WIM WINCKELMANS
BRUSSEL ‘Terwijl in de jaren

zeventig en tachtig vooral de kin-
deren van Vlaamse gezinnen niet
konden blijven wonen in de ‘dure’
gemeenten rond Brussel, is het nu
de beurt aan de kinderen van
voornamelijk Franstalige gezin-
nen.’ 
Open VLD-kamerlid en inwoner
van de faciliteitengemeente
Kraainem Luc Van Biesen trekt
harde conclusies uit de recente
bevolkingsstatistieken van Kraai-
nem en Wezembeek-Oppem. Het
aantal buitenlanders in de twee
gemeenten, vooral welgestelde
eurocraten, is de jongste decen-
nia fors gestegen. De bevolking
steeg er met 1.260 inwoners, maar
het aantal Belgen daalde tegelijk
met 1.122.
Op de vastgoedmarkt komen ge-
middeld twee derde van de ver-
kochte woningen in handen van
niet-Belgen terecht. De komst van
steeds meer kapitaalkrachtige

eurocraten en expats weegt op de
prijzen en maakt het nu ook voor
Franstaligen en hun kinderen
moeilijker om te blijven wonen in
eigen streek.
Op basis van het aantal Neder-
landstalige identiteitskaarten

komt Van Biesen op 15 procent
Vlamingen, 56 procent Franstali-
gen en 29 procent niet-Belgen in
Kraainem. Voor Wezembeek-Op-
pem liggen de cijfers op 19 pro-
cent Vlamingen, 59 procent
Franstaligen en 22 procent niet-

Belgen.
Dat betekent ook dat het belang-
rijkste argument van de Fransta-
ligen in de Rand, namelijk dat zij
de meerderheid vormen in die ge-
meenten, aan gewicht begint te
verliezen. Van Biesen rekent voor
dat er in dit tempo in 2020 zelfs
geen Franstalige meerderheid
meer is in Kraainem en Wezem-
beek-Oppem. Er zullen alleen nog
minderheden zijn, waarvan de
Franstalige de grootste is.
Dat moet volgens Van Biesen ook
gevolgen hebben voor het beleid
tegenover deze gemeenten, dat
nu vooral op de integratie van
Franstaligen en het behoud van
het Vlaamse karakter is geënt. ‘De
europeanisering is een feit. De
Vlaamse regering zal hier reke-
ning mee moeten houden’, zegt
hij.
Dat is trouwens niet alleen in de
faciliteitengemeenten het geval.
Ook gemeenten als Tervuren (in
2007 23,7 procent buitenlanders)
of Overijse (19,8 procent) vallen
aan de europeanisering ten prooi.
Het verlies van de demografische
meerderheid in de faciliteitenge-
meenten betekent nog niet dat de
Franstaligen ook hun politieke
meerderheid zouden verliezen.
Europese buitenlanders nemen
zelden deel aan de gemeente-
raadsverkiezingen.

‘Vlaamse Rand ook te
duur voor Franstaligen’
Door de komst van steeds meer eurocraten en expats dreigen de Franstaligen hun
meerderheidspositie te verliezen in sommige faciliteitengemeenten.

! Europeanisering vervangt
verfransing

! Wezembeek-Oppem en
Kraainem verst gevorderd

! Ook Franstaligen dreigen
minderheid te worden

Buitenlanders in faciliteitengemeenten
Cijfers 2007 behalve indien anders vermeld
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BRUSSEL

Wezembeek-
Oppem
3.026

22,1 %
(cijfers 2010)

Kraainem
3.830

28,6%
(cijfers 2010)

Drogenbos
531

11,0%
Linkebeek

481

10,2%

Sint-Genesius-Rode
2.908

16,2%

Wemmel
1.361

9,1 %
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BART BRINCKMAN
BRUSSEL Jaarlijks peilt

marktonderzoeksbureau GfK
naar de populariteit van politici.
Voor het eerst sinds de start van
de peiling heeft minder dan een
op de vijf Belgen vertrouwen in
zijn beleidsmakers. Zes jaar gele-
den was dat nog een vierde.
Maar het beeld is verscheiden. In
Vlaanderen daalt het vertrouwen
langzaam. In Brussel zakte het
vertrouwen al eerder en is er te-
genwoordig sprake van een heus
herstel. In Wallonië gaat het dan
weer echt om een vrije val. Min-
der dan een op de tien Walen
heeft vertrouwen in de politiek. 
Naar de reden voor dit wantrou-
wen blijft het gokken. Naast poli-
tici worstelen ook ‘gezagsberoe-
pen’ met een vertrouwenscrisis.
De bevolking wordt steeds mon-
diger en veeleisender. Meteen
groeit ook de achterdocht. De
slechtere cijfers in Wallonië cor-
responderen trouwens met ander
onderzoek waaruit blijkt dat de
Walen geen hoge pet op hebben

van hun bestuurders. Bovendien
is er ook een relatie tussen poli-
tieke overtuiging en vertrouwen
in het beleid. Groene kiezers heb-
ben meer vertrouwen in de poli-
tiek dan bijvoorbeeld Vlaams-na-
tionalisten.
Sommige politici hadden giste-
ren snel een uitleg klaar. Vooral
de beloftecultuur werd daarbij
gehekeld. Die spoort niet met het

aantal maatregelen die regerin-
gen nemen. Leden van de opposi-
tie hekelden verder de lethargie
van de federale regering. Bouta-
des als ‘we moeten in de spiegel
kijken’ weerklonken overal.
GfK peilde ook naar de bereid-
heid om te stemmen wanneer de
opkomstplicht wordt afgeschaft.
Hier zijn de resultaten voorspel-
baar. Hoe dichter bij huis, des te

groter is de wil om te gaan kiezen.
Voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen kan drie vierde van de Belgen
zich warm maken, voor de Euro-
pese verkiezingen nog geen twee
derde. Een meerderheid van de
Belgen verkiest zijn burgemees-
ter (67 procent) en zijn minister-
president (60 procent) liever
rechtstreeks.
Aan het onderzoek werd ook een
poppoll gekoppeld. In Vlaande-
ren blijven Kris Peeters (CD&V),
Bart De Wever (N-VA) en Frank
Vandenbroucke (SP.A) erg popu-
lair. In Wallonië gaat Jean-Michel
Javeaux (Ecolo) met de meeste
pluimen lopen. Dan volgen Char-
les Michel (MR) en Elio Di Rupo
(PS). Maar het was niet echt dui-
delijk hoe dit personenonderzoek
juist werd georganiseerd. Bij GfK
nam niemand de telefoon op.
Overigens is het maar de vraag in
welke mate de gegevens van GfK
zelf te betrouwen zijn. Archiefon-
derzoek leverde een totaal ander
beeld op dan de historische evo-
lutie die GfK zelf meestuurde.
Volgens oude krantenberichten
vertrouwde in 2009 slechts 18
procent de politici, in 2003 was
dat zelfs maar 15 procent. ‘Ver-
trouwen in politici duikt voor het
eerst onder de 20 procent’: het
lijkt erop dat GfK die openingszin
ieder jaar gebruikt.

Wie gelooft die mensen nog?
De Belg heeft steeds
minder vertrouwen in
de politicus, maar het
beeld blijft complex.
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Vertrouwen in Belgische politici

DS-Infografiek | Bron: GfK

%%

%%

Vastgoed (1)
Het Brussels Gewest is deze
week een weeskind. De helft
van de Brusselse regering zit
in Cannes voor de internati-
onale vastgoedbeurs Mipim,
waar de trends inzake stads-
ontwikkeling worden voor-
gesteld. De wekelijkse verga-
dering van de Brusselse
regering is zelfs geannuleerd
omdat vier leden, minister-
president Charles Picqué
(PS) inbegrepen, niet in het
land waren. 

Dure geit
Een pot zelfgemaakte spa-
ghetti, een fiets, een oude
transistor, een schort, elpees
uit de jaren vijftig. Dat had-
den ze al allemaal gehad in
de veiling van De laatste
show voor het goede doel.
Maar nog geen geitenlam-
metjes. 
Geit Trudy van Yves Leter-
me is drachtig en de pre-
mier veilde nu al het lamme-
tje. De biedingen gingen
door het dak. Op een bedrag
van om en bij de 1.000 euro
werd het lammetje van de
site gehaald.

Vastgoed (2)
Niet alleen de Brusselse
regering zat in Cannes, ook
Open VLD-fractieleider
Sven Gatz was ontsnapt
aan de binnenlandse poli-
tiek. Gatz vindt de trip naar
de grootste vastgoedbeurs
ter wereld best nuttig, al
heeft hij zijn bedenkingen
bij de aanpak van de Russen.
‘Zij verkopen immo als
sportauto’s: ze denken dat
uiterst kortgerokte blondi-
nes op hun stands de vast-
goedhonger aanwakkeren.’

Colère
PS’er Claude Eerdekens
schoot gisteren in een Fran-
se colère toen hij vernam
dat Delhaize zijn nieuwe
logistieke centrum niet in
zijn gemeente maar wellicht
in Vlaanderen zal vestigen.
Hij dreigde er zelfs even mee
om voortaan als onafhanke-
lijke te zetelen in het Waalse
parlement en oppositie te
zullen voeren tegen ‘de
slechtste (Waalse) regering
die we ooit gehad hebben’.
Gisteravond keerde Eerde-
kens volgens Le Soir even-
wel al op zijn stappen terug.

Vastgoed (3)
Gatz heeft de Belgen in
Cannes zelfs geteld: ‘Er
liepen duizend Belgen rond,
maar buiten visionaire ste-
delijke leiders als Charles
Picqué (PS), Daniël 
Termont (SP.A), Stefaan
De Clerck (CD&V) en 
Matthias De Clercq (Open
VLD) waren er weinig politi-
ci. Hier gebeurt het wel, hé
mannen.’ Brussel verkocht
zichzelf niet slecht volgens
Gatz. De hoofdstad speelt
nog mee in de strijd om de
Mipim-awards in vijf catego-
rieën.

Met bijdragen van Wim 
Winckelmans en Isabel Albers.

KRETEN &
GEFLUISTER

(*) Deze bons zijn geldig in de Belgische Colruyt-winkels waar het product gewoonlijk te koop wordt aangeboden.  
Voor info: bel de Rode Telefoon op 02 360 10 40. 

Als houder van een ‘Extra korting’-
kaart profiteert u automatisch van 
al deze kortingen. Geef gewoon uw
‘Extra korting’-kaart af aan de kassa.

U hebt nog geen ‘Extra korting’-kaart?
Vraag ze vandaag nog aan via 

www.colruyt.be of in uw Colruyt-winkel. 

Profiteer nu van deze voordelen bij Colruyt,
boven op de laagste prijzen!

U h bt

Extra voordelen bij Colruyt,
boven op de laagste prijzen!
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Smiths
assortiment chips
2 x 15 zakjes

Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.
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l’Ardennaise
Keurvorst
450 g  
(1 verpakking)

Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.
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Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.
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Cambozola  
Classic
blauwgeaderde 
kaas
± 220 g  
(1 verpakking)
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Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.
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William Lawson’s
Finest Blended  
Scotch whisky
40 % vol.  70 cl  
(1 fles)

Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten. 48
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Eldorado
sinaasappelsap
50 cl (petfles)
vanaf 6 flessen

Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.

Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.

! -1

! -1,25

! -0,75 -10 %
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Aoste
Le Saucisson,  
La Rosette,  
Edelworst of mini
vanaf 1 verpakking

Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten. 48
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Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 6/4/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.

-15 % -15 %

Gemarineerde kipfilet

-10 %
Pur natur
yoghurt
granaatappel, 
natuur of vanille  
van biologische 
landbouw  
500 g
vanaf 2 bokalen

! -0,30

-10 %
Sla multicolor
Flandria  
met wortel
vanaf 1 stuk

WIJNFESTIVAL
! Ruim 50 wijnen met Rode Prijs of Extra-korting. 

! Gegarandeerd voor de laagste prijs op de markt.

! Proef onze wijntip: 
L’Excellence de Signargues,  
een heerlijke rhônewijn van het topjaar 2007.

! 4,57
Normale prijs per fles: 

! 5,50

per fles

L’Excellence  
de Signargues 2007
A.C. Côtes du Rhône Villages
Caves Saint-Pierre
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Korting inbegrepen, 
vanaf 6 flessen:

Prijzen wijnfestival  
geldig t.e.m. 30/3/10.

Geldig bij Colruyt in België (*) van 19/3 t.e.m. 30/3/10. Geef uw ‘Extra korting’-kaart of deze
bon af aan de kassa (niet cumuleerbaar). 1 bon per klant, enkel voor gelijke producten.

-17 %
vanaf 6 flessen

Nu gratis te proeven
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