
Vlaming geweerd als bestuurder INTERZA 
 
KRAAINEM - 26-03-10 - Tijdens de voorbije gemeenteraad van Kraainem werd de 
aanduiding van de heer Luc Timmermans (Open) tot raadgevend bestuurder van 
Interza met 14 FR-stemmen tegen 5 (NL) geweigerd. De Intercommunale Interza 
maakt gebruik van het decreet waarbij waarnemende bestuurders uit de oppositie 
worden toegelaten bij de raad van bestuur. Kraainem kon een dergelijk mandaat 
invullen vanaf medio 2011. Tijdens de gemeenteraad van 22 januari 2007 werd 
quasi unaniem de heer Timmermans voorgedragen. Nu moest de gemeenteraad 
deze aanduiding bevestigen. Maar blijkbaar is nu plots het water te diep.  "Liever 
geen bestuurder dan een Nederlandstalige is het motief van de stemming. Dit lijkt 
op haat tegen alles wat Vlaams is en dus is racisme niet ver meer af. Tot heden 
hebben wij steeds de Franstalige kandidaturen voor de raden van bestuur alsook 
algemene vergaderingen van de intercommunales gesteund. Dit is een vorm van 
politieke beleefdheid. Maar zo n goede manieren hebben de Franstaligen onder 
druk van het FDF in Kraainem blijkbaar niet meer " aldus Open fractieleider Luk 
Van Biesen.  "Alle raadsleden zouden moeten toegeven dat de heer Timmermans 
zijn taak als raadslid ten volle waar maakt. Hij stelt veel vragen en heeft op elke 
vergadering concrete voorstellen die het bestuur ten goede zouden komen. Ook 
bij INTERZA zou hij goed werk voor de gemeente kunnen doen. Dankzij het 
dynamisch beleid van de voorzitter Wilfried Servranckx en algemeen directeur Jan 
Buysse is de afvalintercommunale INTERZA uitgeggroeid tot een 
modelintercommunale waar kwaliteit en prijs centraal staan. De laatste jaren is de 
bijdrage van de gemeenten aan Interza zelfs in dalende lijn. Vandaag bestaat 
echter de druk om de verschillende afvalintercommunales in Vlaams-Brabant te 
fusioneren. Een frisse kijk op deze problematiek door een jong CD&V er uit een 
faciliteitengemeente kan het debat alleen maar ten goede komen. Dat dit nu niet 
meer kan is een slechte zaak voor Kraainem. In ieder geval zal dit de sfeer tussen 
de Nederlandstalige en Franstalige politici niet verbeteren. Zoiets doet men nooit 
ongestraft , aldus Luk Van Biesen 

	  


