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Terwijl in de Wetstraat en het gemeentehuis de communautaire koorts stijgt,
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gaat het leven in de Vlaamse rand zijn gewone gang

In de kantine praten we niet over B-H-V
DOOR THOMAS MELS / FOTO BOB VAN MOL

‘K

maar ook in Gooik en Vilvoorde gangbaar
bleek. In het huidige politieke klimaat
meteen goed voor een nieuwe communautaire storm. En ook nu weer stond een
Franstalig front van verontwaardiging
tegenover uiteenlopende meningen aan
Vlaams kant. Gerechtvaardigd in de strijd
tegen de verfransing volgens de een, pure
discriminatie volgens de ander.

Broeihaarden van het FDF
Twijfel die niet merkbaar is bij de plaatselijke politici. Zij weten naar eigen zeggen
verdomd goed waarom ze dergelijke
maatregelen treffen. “Ik herinner mij de
opkomst van het FDF nog. Dat was in 1976.
Ik was nog jong en Overijse was nog
gewoon een Vlaams-Brabantse gemeente.”
Dirk Dewolf (OV2002/ N-VA/CD&V), eerste
schepen en bevoegd voor Vlaams beleid,
vertelt het met een mengeling van nostalgie en spijt. Hoe plots, uit het niets het FDF
opdook, met als slogan ‘Overijse, 20ième
commune de Bruxelles’. Het was het politieke gevolg van een jarenlange massieve
inwijking van, vooral Brusselse,
Franstaligen. “Een aantal adellijke heren
besloot destijds hun uitgestrekte landbouwgronden op grootschalige wijze te
verkavelen, waardoor die mensen – het
woord getto is misplaatst – in heel geconcentreerde villawijken gingen wonen. Die
wijken zijn vanaf de jaren zeventig de
broeihaarden van het FDF geworden”, vertelt Dewolf.
Het heeft er voor gezorgd dat ondertussen een op drie kiezers in Overijse zijn

stem uitbrengt op een Franstalige partij.
Overijse kent met twintig procent nietBelgische inwoners immers ook een meer
dan nadrukkelijk aanwezige internationale gemeenschap. “Maar daar hebben we
helemaal geen problemen mee, integendeel”, zegt Dewolf. “Zeker de Nederlanders
integreren zich heel gemakkelijk in het
verenigingsleven. En als het om politiek
gaat, stellen ze zich ook neutraal op.”
Dat kan dan weer niet gezegd worden
van de Franstalige kiezers. Hun stem gaat
naar partijen die volgens Dewolf aansturen op een tweetalig statuut van zijn
gemeente. “Zoals veel gemeentebesturen
rond Brussel worden we dat moe. De taalwet en de taalgrens zijn vastgelegd in 19621963. Daar kan men niet steeds op terugkomen. Overijse is een eentalige Vlaamse
gemeente, dat veronderstelt dat ook
Franstaligen in het publieke leven en de
publieke dienstverlening gebruik moeten
maken van het Nederlands. We moeten op
dat vlak echter een soort van onwil vaststellen.” En het is omwille van die hardnekkigheid dat het gemeentebestuur taalkundige rechtlijnigheid predikt. Wie in
het gemeentehuis langsloopt, wordt enkel
en alleen in het Nederlands bediend. “En
ja, ook wij zien het liefst winkels en restaurants met Nederlandstalige benamingen
in het straatbeeld. Dat is een kwestie van
respect.”

Voetbal een feest... van integratie
Wie enkel de communautaire oprispingen en het politieke spierballengerol

Koninklijke opdrachthouder Dehaene houdt moed erin, één week voor deadline
Pas volgende week donderdag zou Jean-Luc Dehaene
(CD&V) (foto) zijn gesprekspartners in conclaaf bijeenroepen om een compromis uit te
dokteren over Brussel-HalleVilvoorde. Op een zucht van
zijn deadline houdt de koninklijke opdrachthouder de moed
er wel in. In een interview met
de Franse politieke zender LCP
zei hij “niet onmiddellijk een
reden voor Europese paniek
rond de Belgische communautaire problemen” te zien. “Die
zijn er sinds het bestaan van
België altijd al geweest, en om
de tien jaar lopen die spannin-

gen weer wat hoger
op. Maar we raken er
ook telkens weer uit.”
Met de paasvakantie
loopt eind volgende
week ook Dehaenes
deadline af. Marge
voor uitstel is er nauwelijks, nadat Open Vld-voorzitter Alexander De Croo vorige
week herhaalde dat er “een
groot probleem voor de regering” is als er geen akkoord op
tafel komt. Het denkspoor om
B-H-V nogmaals uit te stellen
en over het Europees voorzitterschap te tillen, is daarmee
afgesloten.

Een centrale vraag
domineert nu al het BH-V-overleg: quid MR?
Hoewel voorzitter
Didier Reynders zelf
nog nauwelijks commentaar gegeven
heeft, lijken de
Franstalige liberalen, op aansturen van alliantiepartner FDF,
zich te isoleren in een harde
confrontatiekoers. Als de MR,
zoals ze nu zegt, vasthoudt aan
haar eis om in ruil voor de splitsing van B-H-V een uitbreiding
van Brussel en de benoeming
van de drie geweigerde faciliteitenburgemeesters te krijgen,

lijkt een breuk in de meerderheid onvermijdelijk. FDF-voorzitter Olivier Maingain pookt
alvast het vuurtje nog wat op.
Met een groot spandoek aan de
gevel van het gemeentehuis
van Sint-Lambrechts-Woluwe
uit hij zijn steun voor de drie
niet-benoemde burgemeesters.
Samen met zijn schepencollege
roept hij ook andere gemeentebesturen op om hun ongenoegen te uiten. “Eerbied voor het
stemrecht, solidariteit met de
drie burgemeesters van de
Brusselse rand”, luidt de boodschap in twee talen.
(BE)

ONDER VRIENDEN
Sussen
begint zich
steeds meer in zijn sas te voelen als
Europees president. Nadat hij
de rustige vastheid predikte in
de Belgische politiek, mag hij
nu ook de woelige Europese
wateren bedaren. In interviews met verschillende
Europese kranten benadrukte Van Rompuy dat
Europa klaarstaat om het
reddingsplan voor
Griekenland op elk moment
te activeren indien de door
financiële perikelen geteisterde lidstaat daarom zou vragen.
Tegelijkertijd brachten Nicolas
Sarkozy en Silvio Berlusconi dezelfde boodschap. Bedoeling van de
Europese leiders is rust te brengen
op de financiële markten.

■ Bij voetbalclub Tempo Overijse primeert het voetbal, niet de taal. Wie goed
genoeg kan shotten, mag aansluiten.
gadeslaat, zou haast denken dat de segregatie in Overijse een feit is. Verre van, zo
blijkt op het terrein. En dan bedoelen we
letterlijk een grasveld afgebakend met
witgekalkte lijnen. Het is woensdag en
voetbalclub Tempo Overijse heeft er net
een testnamiddag voor nieuwe spelers op
zitten. Met een hoog aangeschreven
jeugdopleiding, goed voor 28 jeugdelftallen en zo’n 400 voetballertjes, geldt
Tempo als de referentie in de streek.
Geprangd tussen Brussel en WaalsBrabant zorgt dat ervoor dat een op vier
leden anderstalig is. “Maar we zijn een
Vlaamse club en alle trainingen worden
in het Nederlands gegeven”, verzekert
clubsecretaris Geert Vanderstappen ons.
Ondertussen schrijft de jeugdcoördinator een tafeltje verder twee nieuwe spelertjes afkomstig uit Woluwe in. De vader
krijgt er een vriendelijke uitleg in het
Frans bij. “In deze club hebben we geen
communautaire problemen. Iedereen
heeft wel zijn mening, ook over B-H-V,
maar daar wordt in de kantine niet over
gesproken. Sport en politiek hebben
niets met elkaar te maken.”

Bij Tempo primeert het voetbal. Nederlands, Frans, Engels of Duits, het maakt
niet uit. Wie goed genoeg kan shotten
mag aansluiten. “Trouwens, de gasten
die hier in augustus toekomen, trekken

volgens de voetbalschoenen aan en het
veld op voor de training. “Het was een
enorm succes en het werd zeer positief
ontvangen door de anderstalige
ouders.” Het is het soort pragmatisme
dat ook in het plaatselijke onderwijs
wordt gehanteerd. Met een aanzienlijk
aandeel anderstalige kinderen staan de

SCHOOLDIRECTRICE
LAURENCE DENAUW:

Franstalige lopers voorrang boven Vlaamse fietsers

Als school groei je
in de manier
waarop je met
die verfransing
omgaat en voor
de kinderen is het
een verrijking

Het parcours van een
door 11.11.11 georganiseerde
fietstocht door Brussel
moet noodgedwongen
worden aangepast. Olivier
Maingain, burgemeester
van Sint-LambrechtsWoluwe, geeft geen toestemming om de karavaan
op zijn grondgebied te
laten passeren.
Op 6 juni trekt de ‘Ronde
van 11’ door Brussel. Voor
de praktische uitwerking
daarvan vertrok een brief
van Brussels staatssecretaris van Mobiliteit Bruno De
Lille (Groen!) naar de bur-

op het eind van het seizoen vlot hun
plan in het Nederlands”, zegt Vanderstappen fier. De club maakt dan ook
werk van hun ‘integratie’. Twee jaar geleden werd daartoe voor het eerst een taalcursus ingericht. Een uurtje Nederlandse les op woensdagnamiddag, ver-

Zwemmen

Naast zijn rustgevende
boodschap had Van Rompuy
ook een waarschuwing klaar
voor zijn Europese medeburgers. Om het economische
en sociale model van de EU
te laten overleven zullen volgens de ex-premier “onpopulaire maatregelen” nodig
zijn. “Het Europese model
kan niet overleven zonder
een sterkere economische
groei, en zonder robuuste
economie kan Europa geen
rol van betekenis spelen in
de wereld”, aldus Van
Rompuy in de Spaanse krant
El País. Al vreest hij dat het
“heersende populisme” de
noodzakelijke ingrepen in
de weg zal staan.

Vandaag zullen aan de Brusselse
beurs een aantal ‘bedrijfsleiders’ letterlijk in het geld zwemmen. Enkele
werknemers zullen er dan weer symbolisch ‘verzuipen’. Met die ludieke
actie wil Animo, de jongerenbeweging
van sp.a, protesteren tegen de loonsverhogingen van topmanagers bij
beursgenoteerde bedrijven. Deze
week raakte bekend dat een grote
meerderheid van de topmanagers bij
Bel20-bedrijven in het crisisjaar 2009
opnieuw meer verdiende dan het jaar
voordien. Om de situatie aan banden
te leggen schuift Animo zelf een aantal maatregelen naar voor. Zo pleiten
de socialistische jongeren voor het
aftoppen van de toplonen, het beperken van de ontslagvergoedingen tot
maximum een jaar en de afschaffing
van de topbonussen. (TM)

● De gezamenlijke aankoop van

stookolie voor 1.443 gezinnen door het
OCMW van Zottegem in 2008 was onwettig, zo heeft het hof van beroep in Gent
beslist. Minister van Binnenlands Bestuur
Geert Bourgeois (N-VA) raadt openbare
besturen aan het arrest goed na te leven
bij toekomstige gemeenschappelijke aankopen.
Het OCMW van Zottegem centraliseerde
in de winter van 2008 de stookoliebestellingen van 1.443 gezinnen om een scherpere prijs te bekomen. Tien leveranciers
waren naar de rechter gestapt om de actie
te verbreken en hebben dus gelijk gekregen. Volgens het Gentse hof van beroep
zijn er twee fundamentele bezwaren
tegen de actie. Zo konden alle Zottegemnaars intekenen op de actie, waarmee het
OCMW buiten zijn wettelijk bepaalde
opdracht trad. Die bestaat er immers in
om alleen mensen te helpen die hulp
nodig hebben. Ook het gelijkheidsbeginsel zou volgens de rechter geschonden

zijn, omdat niet alle leveranciers van
stookolie de kans kregen om naar het
megacontract mee te dingen.
Voogdijminister Bourgeois neemt akte
van het arrest, maar ziet geen reden om
op te treden. Hij raadt besturen die in de
toekomst een groepsaankoop zouden willen organiseren wel aan “goed rekening te
houden met de bepalingen in dit arrest”.
Volgens hem vormt het “ongetwijfeld een
belangrijk precedent. Bourgeois wijst er
ook op dat de centrale aankoop van stookolie niet tot de kerntaken van OCMW’s of
andere lokale overheden behoort. Een
wettelijk verbod bestaat, geeft hij toe,
“maar hoe dan ook zijn privé-initiatieven
zoals wijkcomités of verenigingen veel
beter geplaatst voor dergelijke acties.”
Zottegems OCMW-voorzitter Kurt De
Loor (sp.a) betwist de argumentatie van
de rechter. Volgens hem zou geen enkele
leverancier bereid zijn het risico te
nemen om enkel te leveren aan gezinnen
in moeilijkheden.

Parlement zal zich ook moeten buigen over
de onderwijsdecreten. “Nu worden de middelen toegekend aan de scholen volgens
het aantal leerlingen dat op 1 februari en op
1 oktober is geteld, maar die werkwijze is
niet meer houdbaar”, meent de Antwerpse
onderwijsschepen Robert Voorhamme
(sp.a). “We moeten naar een systeem waar
de middelen worden toegekend aan de
hand van prognoses, aan de hand van het te
verwachten aantal leerlingen. Anders blijf
je jaar na jaar achter de feiten aanhollen.”

Brussel te weren.
Olivier Maingain
(foto) weerlegt die
beschuldiging. “Ik
heb inderdaad
geweigerd om de
fietstocht door mijn
gemeente te laten
passeren, maar enkel
omdat er die dag al een
ander sportevenement
plaatsvindt”, vertelt hij aan
De Morgen. Volgens de
FDF-voorzitter kunnen zijn
politieagenten niet instaan
voor de veiligheid van
twee manifestaties.
(TM)

“U moet begrijpen dat we in een zeer
ongelukkige fase zitten. We willen niet dat
onze diensten lastig gevallen worden of
dat er aan onze medewerkers politieke
uitspraken worden ontlokt.”

“Die zijn er, maar daar houden wij geen
gegevens over bij. Het gaat niet om taalstages.”

“De monitors wordt gevraagd enkel
Nederlands te spreken. Indien nodig kan
er wel gebruik gemaakt worden van
prenten om zaken verstaanbaar te
maken.”
Wanneer we alsnog een bezoekje brengen aan de speelpleinwerking, ontwijkt
de monitor als een volleerd politicus elke
vraag waarin het woord Nederlands,
Frans of anderstalig voorkomt. Orders
van het gemeentebestuur. Zonder antwoorden druipen we af. Maar een ding
komen we wel te weten. De kinderen in
Overijse zien er gelukkig uit. Daar kunnen
het gestook van Olivier Maingain of de
rigide regeltjes van de burgemeester weinig aan veranderen.

Twaalf miljoen euro is veel geld. Maar in
het licht van de onheilstijdingen die de
voorbije maanden werden verspreid over
het nakende plaatstekort op school, valt
het bedrag dat Smet van zijn collega-ministers vraagt nog bijzonder goed mee. Dat
komt vooral omdat de Vlaamse regering
dezer dagen geen begroting opmaakt,
maar slechts een begrotingscontrole doorvoert. De grote lijnen van de Vlaamse uitgaven en besparingen liggen vast, er kan
hoogstens wat geschoven worden. “De
mogelijkheden zijn beperkt, en dat besefte
Smet ook”, zegt een regeringsbron. “Hij
heeft zijn eisen getemperd.”
Dat betekent wel dat de investeringen om
extra plaatsen op school te creëren vooral
lapmiddelen zijn. Het gaat zo goed als
alleen om Antwerpen. Daar zijn de noden
wel het dringendst, maar ook in andere steden en gemeenten is het capaciteitstekort
in de scholen een meer dan reële dreiging,
een zekerheid haast. En het gaat zo goed als
alleen om containerklassen, die ook geen
eeuwigheid meegaan.
Conclusie: twaalf miljoen euro is slechts
een eerste heel voorzichtige stap. Nadat
Smet heeft verzekerd dat op 1 september
geen enkel kind zonder school zit, begint
eigenlijk pas het echte werk. Dan moet er
gepraat worden over universele en structurele oplossingen om het hoofd te bieden
aan de groeiende leerlingenaantallen. Dan
zal twaalf miljoen euro ook niet meer volstaan.
Maar de discussie zal de komende maanden niet alleen over geld gaan. Het Vlaams

ROBERT VOORHAMME (SP.A):

We moeten naar
een systeem dat de
middelen toekent
aan de hand van
prognoses
Het gemeenschapsonderwijs wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid,
maar het gesubsidieerd onderwijs krijgt
voor de schoolinfrastructuur slechts een
deel van de overheid. Maar ze krijgen die
financiering door de crisis steeds moeilijker rond. De tijd dat bijvoorbeeld achter de
katholieke scholen vermogende broederof zusterordes stonden, is voorbij. De financiering moet dus radicaal worden omgegooid, vindt Voorhamme.

Wet op verkorte sperperiode van kracht
● De wet die de sperperiode
voor de solden bij kledingzaken, schoenwinkels en verkopers van lederwaren
inkort, verschijnt maandag in het
Staatsblad. Alle andere sectoren worden
volledig vrijgesteld. Dat preciseert minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), nadat winkeliers zich
ongerust toonden over het uitblijven van
de publicatie.
De zelfstandigenorganisatie Unizo en
haar koepel van kledinghandelaars Mode
Unie trokken gisteren aan de alarmbel,
omdat een laattijdige publicatie de verkorte sperperiode voor deze zomer in het
gedrang zou brengen. Concreet moet de
wet voor 15 april in het Staatsblad verschijnen, omdat ze pas dertig dagen later in
werking treedt. Een laattijdige publicatie
zou de sperperiode dus zoals vanouds
laten starten op 15 mei, in plaats van pas
op 6 juni. Van Quickenborne betreurt de

démarche van Mode Unie en Unizo. Hij
wijst erop dat de verschillende zelfstandigenorganisaties nauw betrokken waren
bij de voorbereiding van de wet. Na de
goedkeuring in het parlement werden
ze ook op de hoogte gesteld dat alles op
schema zat en dat 15 april gehaald zou
worden.
Bovendien heeft de Economische
Inspectie op vragen van handelaars steeds
geantwoord dat de nieuwe sperperiode
op 6 juni zou starten, aldus de minister.
Hij roept de zelfstandigenorganisaties
dan ook op “hun leden correct in te lichten”. Unizo reageert alvast tevreden op
het nieuws. “De publicatie maandag in
het Staatsblad is een geruststelling voor
veel zelfstandige modedetailhandelaars”,
klinkt het daar. De organisatie zal de bij
haar koepelorganisatie Mode Unie aangesloten detailhandelaars inlichten over de
nieuwe wetgeving.



Centrale aankoop stookolie OCMW onwettig
Waarschuwen

kleuterleidsters en onderwijzers van
kleuterschool ’t Prieeltje en basisschool
’t Kasteeltje er voor een extra uitdaging.
Maar daar slagen ze volgens directrice
Laurence Denauw uitstekend in. “Al is
het wel behelpen. We hebben recht op
twintig zogenaamde rand- en taaluren.
Die zetten we voornamelijk in bij de

gemeesters van
de verschillende
gemeentes, met
de vraag om het
parcours deels
door hun
gemeente te
laten lopen.
Iedereen stemde toe,
behalve de burgemeester
van Sint-LambrechtsWoluwe Olivier Maingain
(FDF). Volgens Open VldKamerlid Van Biesen
opnieuw een bewijs dat
Maingain alles in het werk
stelt om alles wat
Nederlandstalig is uit

Onderwijs kan veel
meer geld gebruiken
●

kleuters. Hoe jonger we beginnen, hoe
beter het resultaat.”
Een extra juf ondersteunt de kinderen
in de klas. Als er een verhaaltje wordt verteld, herhaalt de taaljuf het vertelseltje in
een kleiner groepje waar de taal extra
gestimuleerd en geactiveerd wordt. “En
dat werkt. Al heeft het ook veel te maken
met de taalvaardigheid van het kind en
de houding van de ouders”, geeft
Denauw toe. “De communicatie tussen
school en ouders blijft immers ontzettend belangrijk. Maar alles gebeurt in het
belang van het kind. Als er problemen
zijn, dan moeten die besproken worden,
mits het gebruik van een tolk of een
inspanning vanuit de school”, zegt
Denauw. “Ach, die verfransing en internationalisering is niet nieuw. We worden
daar al jaren mee geconfronteerd. Als
school groei je in de manier waarop je
daar mee omgaat en voor de kinderen is
het een verrijking. Onze maatschappij is
nu eenmaal heel divers. We maken de
kinderen klaar voor de wereld waarin we
nu leven.”
Of de kinderen en hun ouders het ook
zo zien, kunnen we niet vragen. Het is
paasvakantie, de klaslokalen zijn leeg.
Naar het gemeentelijke speelplein dan
maar. We maken een afspraak met de
hoofdmonitor van dienst. Of we langs
mogen komen om kennis te maken met
hun werking? “Geen probleem”, zegt de
vriendelijke jongen. Toch wel, blijkt even
later. Een telefoontje van de schepen van
Jeugd, Peter Van den Berghe (OV2002/NVA/CD&V), bracht hem op andere
gedachten.

Overijse, waar Vlamingen thuis zijn. Maar evenzeer Franstaligen,
Nederlanders, Britten, Duitsers en andere EU’ers. Het maakt de
groene gemeente ten zuidoosten van Brussel tot een toonbeeld van hoe
verschillende nationaliteiten vreedzaam samenleven. Maar
tegelijk is Overijse ook een communautair kruitvat. Al lijken de taaltegenstellingen vooral de plaatselijke politici bezig te houden. De
Overijsenaren zelf, in de voetbalclub of in de plaatselijke kleuterschool,
proberen er gewoon het beste van te maken.
offie van het huis’, c’est
quoi?” Een bejaarde Franstalige dame bekijkt het
menu en vraagt uitleg aan
haar vriendin. “C’est un
café, mais amélioré.” Het worden twee
gewone koffies, overigens besteld in keurig Nederlands.
We zitten op het terras van Café De Met
op het Justus Lipsiusplein in Overijse,
bekend van de veldrit en de Druivenkoers.
Het cyclocrossseizoen is voorbij en de
druiven zijn nog niet rijp. Toch heeft
Overijse geen moeite om het nieuws te
halen. Als typevoorbeeld van een gemeente waar de uit de hoofdstad oprukkende
verfransing het Vlaamse karakter bedreigt
en communautaire brandjes de plaatselijke politiek bepalen, is er aan aandacht
geen gebrek.
Nog niet zo lang geleden waren het
anderstalige affiches die voor ophef zorgden. Handelaars die posters uithingen
waarop niet-Nederlandstalige informatie
stond, werden door het gemeentebestuur
vriendelijk verzocht ze te verwijderen. Er
was zelfs sprake van een meldpunt om
deze ‘laakbare’ praktijken kenbaar te
maken. Franstalige politici steigerden.
Hun Vlaamse collega’s twijfelden tussen
begrip en misprijzen.
Deze week was het weer zover, toen
bekend raakte dat het plaatselijke
gemeentebestuur projectontwikkelaars
er met lichte dwang toe aanzet nieuwe
woningen bij voorkeur aan Nederlandstalige geïnteresseerden te verkopen.
Een praktijk die niet enkel in Overijse,

Twaalf miljoen slechts topje van ijsberg

dries van noten

€

VERKOOP STOFFEN & KLEDING
VORIGE SEIZOENEN

woensdag 21 april
donderdag 22 april
vrijdag 23 april
van 13 uur tot 18 uur
€

€
€

zaterdag 24 april
zondag 25 april
van 10 uur tot 17 uur

www.uniglobe.be

‘De Luxe annulatiepolis’ van de Europese. Promotie enkel geldig mits boeking van een vakantiereisdossier vanaf ¤ 500 tussen 15/3/2010 en 30/4/2010 in uw Uniglobe Kantoor. Niet geldig op
boekingen via de website. Niet geldig op boekingen flighttickets only/Club Med/Cruises.
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