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Zo kan het echt niet verder in dit land. Grondige hervormingen zijn 
nodig maar worden geblokkeerd. Communautaire tegenstellingen 
houden België in een wurggreep. B-H-V staat daar symbool voor.

!   !  Het blijkt vandaag zelfs onmogelijk om de grondwet te respecteren,
het kiesarrondissement B-H-V te splitsen en geldige verkiezingen te 
organiseren.

!   !  Brussel heeft heel wat troeven maar komt te vaak negatief in het 
nieuws: criminaliteit, stijgende werkloosheid, een slecht beheerd 
administratief waterhoofd.

!   !  De druk op de Vlaamse Rand neemt voortdurend toe: verfransing,
verstedelijking, grootstedelijke bendes die de streek onveilig maken ...

Het loopt grondig fout. De gevolgen ervaart u dag na dag. In plaats 
van eindeloos verder te palaveren is het de hoogste tijd om nu klare 
afspraken te maken tussen Vlamingen en Franstaligen. Tijd om 
fi nancieel en institutioneel orde op zaken te stellen in Brussel.Tijd om 
respect af te dwingen voor het Vlaamse en groene karakter van de Rand.
Tijd om B-H-V te splitsen.

Als ook u verandering wilt voor de Rand en in Brussel, dan weet u wat u 
te doen staat.

Voor de Ketjes
en de Randgevallen.

www.n-va.be

Ben Weyts
Lijsttrekker
Kamer

Bart De Wever
Lijsttrekker
Senaat

VERKIEZINGEN13/06
Zondag 13 juni is het zover. Dan staat u in het stemhokje om uw stem uit te brengen
voor de federale verkiezingen. In de aanloop naar deze stembusgang brengt Het
Laatste Nieuws elke dag reportages over en interviews met politici en militanten
van de opkomende partijen. Vandaag staat Michel Doomst van CD&V centraal. 

«Roepen aan de kant lost niets op»

OPMERKELIJKE
KANDIDATEN

GOOIK

HERMAN MEERSSEMAN

De burgervader van Gooik is de
gangmaker van de Vlaamse
burgemeesters van de Rand die
weigeren de verkiezingen te or-
ganiseren omdat BHV nog niet
gesplitst is, ondanks een duide-
lijk arrest van de Raad van State.
«Velen nemen het ons kwalijk
dat wij geen onwettelijke din-
gen willen doen», zegt Doomst.
«Nogal wat Franstaligen verwij-
ten ons dat wij ‘provoceren’ en
‘agressief’ zijn. Terwijl wij abso-
luut niet aan gebiedsuitbrei-
ding willen doen en altijd de
wetten respecteren. In tegen-
stelling tot diegenen die ons dat

verwijten.»

Beleefd maar kordaat
De jongste weken voerde Doomst
campagne in de Rand, in facilitei-
tengemeenten zoals Wemmel en
in Brusselse gemeenten als Jette
en Ganshoren.
«Ik hoor dat Vlaamse kandidaten
van andere partijen zware ver-
wensingen naar het hoofd geslin-
gerd kregen, en zelfs fysiek be-
dreigd werden. Mij is dat nooit
overkomen. Het gebeurt natuur-
lijk wel dat Franstaligen, zeker in
de faciliteitengemeeten, duide-
lijk laten blijken dat zij geen oren
hebben naar mijn argumenten.
Maar dat blijft allemaal binnen de

perken.»
«Is het omdat ik altijd rustig en
beleefd mijn standpunt verkon-
dig, en niet sta te brullen of op de
tafel klop om mijn zienswijze en
die van de CD&V kracht bij te zet-
ten? Wij zijn altijd bereid om met
de Franstaligen te praten. Aan de
kant gaan staan en roepen, is ge-
makkelijk, maar het lost niets
op.»

FDF en N-VA
De hamvraag is: helpt praten nog,
na drie jaar dovemansgesprek-
ken?
«Als iedereen halsstarrig bij zijn
‘oude’ standpunten blijft, komen
we al vlug in dezelfde situatie als
bij de onderhandelingsronden
van de voorbije drie jaar, toen al-
les vastliep. Er lijkt nu wel een
grotere onderhandelingsbereid-
heid bij een aantal Franstaligen,
die gaan beseffen dat het voor
hen nu niet vijf voor twaalf maar
tien over twaalf is. Als er geen op-
lossing voor BHV binnen een gro-
tere staatshervorming gevonden
wordt, komt de hele solidariteit
tussen Vlamingen en Walen op
de helling.»
«Onderhandelingen hebben
evenwel pas zin als iedereen de
eigenheid en de grenzen van de
taalgebieden erkent. Het FDF zal
dat nooit doen, dus heeft met hen
onderhandelen geen zin.»

Michel Doomst is altijd bereid om met de Franstaligen te praten. Foto’s Kos en Belga

MICHEL DOOMST (CD&V) BLIJFT GAAN VOOR ONDERHANDELDE STAATSHERVORMING

Hij oogt beschaafd en vriendelijk, maar voor vele
Franstaligen is Michel Doomst een gevaarlijke
vijand die hen naar de verdoemenis wenst. Hij
beklemtoont dat «de Franstaligen moeten be-
seffen dat ze hun agressieve attitude best bij-
stellen en wijst erop dat het intussen 10 na 12 is
voor hen». Maar in één moeite voegt hij er aan
toe, dat enkel via een onderhandelde staatsher-
vorming BHV zal gesplitst worden.

LOUIS TOBBACK SPA-LIJSTDUWER IN B-H-V
«STEUNTJE IN DE RUG»

Louis Tobback is een opvallende
naam als lijstduwer bij de opvol-
gers op de kamerlijst van sp.a in
Brussel-Halle-Vilvoorde. Net als
drie jaar geleden. Toen kreeg hij
2.995 naamstemmen. Enkel lijst-
trekker Hans Bonte en Frank
Vandenbroucke, lijstduwer bij
de effectieven, haalden toen bij
sp.a een hogere score.

«Als trouwe partijsoldaat geef ik
sp.a graag een steuntje in de rug»,
zegt de Leuvense burgemeester.
«Ik zal dat blijven doen zolang ik
bij bewustzijn mijn kandidaat-
stelling kan ondertekenen (lacht)
en zolang de partij meent dat ik

hen daarmee een dienst kan be-
wijzen. Wat ze mij niet mogen
vragen, is dat ik ook nog eens
campagne ga voeren. Huis-aan-
huis-bezoeken, markten afgaan.
Heb ik trouwens nooit echt ge-
daan.»
«Waarom ik de lijst in Brussel-
Halle-Vilvoorde steun, en niet de
Leuvense? Ten eerste omdat er in
Leuven op de lijst slechts plaats is
voor 7 effectieven en 6 opvolgers.
Ten tweede omdat er in Leuven
met Bruno al een Tobback op de
lijst staat. Als lijsttrekker dan nog
wel. Ten derde omdat je moet re-
kening houden met de regionale
spreiding van de kandidaten en

omdat wij ook enkele jongeren
een kans willen geven. En vooral
omdat de sp.a in Leuven al een
heel sterke lijst heeft, onder meer
met Karin Jiroflée op de tweede
plaats, Mohamed Ridouani als
lijstduwer, en op de opvolgerslijst
een oude rot als Marcel Logist en
een ervaren politicus als Marc
Florquin. Terwijl in Brussel-Hal-
le-Vilvoorde Hans Bonte een rug-
gensteuntje goed kan gebruiken,
in die hele turbulentie rond BHV.»
«Trouwens, door het systeem van
de apparentering is het niet uit-
gesloten dat wij in Leuven een
tweede zetel halen, dankzij mijn
Brusselse stemmen.»

«NAAMBEKENDHEID ALS EX-COUREUR ÉN ALS SCHEPEN»

LEUVEN

AFFLIGEM Willy Teirlinck (LDD): 

Willy Teirlinck (61) duwt de ka-
merlijst van LDD. «Niet met de
bedoeling een gooi te doen naar
een zetel, daarvoor heb ik het te
druk als schepen van Sport in Af-
fligem», zegt hij.

«Ik voer ook niet echt campagne.
Waarom ik dan op de lijst sta? Om
de partij te steunen in deze moei-
lijke tijden, nu de N-VA, althans
volgens de peilingen, iedereen
zowat lijkt weg te blazen. Bij LDD
weten we dat peilingen niet za-
ligmakend zijn. Bij de vorige ver-
kiezingen scoorde LDD ook ge-
weldig, maar de stemuitslag was
niet zo briljant als werd voor-
speld.»

Teirlinck was van 1970 tot 1986
een populaire wielrenner met
een geweldige finish. Hij bracht
het tot kampioen van België en
won vijf etappes in de Ronde van
Frankrijk.
«Blijkbaar ebt die naambekend-
heid en populariteit niet weg,
want vorig jaar bij de Vlaamse
verkiezingen haalde ik, zonder
campagne te voeren, zo’n 1.300
stemmen. Ik geniet evenwel ook
steeds meer naambekendheid
als schepen van Sport. Ik tracht
echt wel iets te doen voor de spor-
ters in onze gemeente. Eerst-
daags wordt een kunstgras-voet-
balveld in gebruik genomen, de
totaal verouderde kleedkamer

van voetbal-
club Essene
vernieuwd en
ik kreeg er ook
de wielerpiste
door die ge-
bouwd wordt
op het C-voet-
balveld van Af-
fligem.»
«Mijn aan-
dacht gaat dus vooral naar de ge-
meente. Ik fiets ook nog graag. Op
10 april nam ik nog deel aan de
‘Willy Teirlinck Classic’, de wie-
lertoeristentocht van 135 kilo-
meter waar ik mijn naam aan ver-
leen. Tja, veel tijd om campagne
te voeren blijft er niet over.»

KRAAINEM Luc Van Biesen (Open VLD): 
‘FACILITEITENGEMEENTEN EUROPAÏSEREN’

Luc Van Bie-
sen (49) zetelt
al sinds 1982
in de gemeen-
teraad van fa-
ciliteitenge-
meente
Kraainem.
«Toen was ik
één van de zes

Nederlandstalige gemeente-
raadsleden op 21 verkozenen. Nu
zijn we met vijf op 23. Het is dus
niet zo dat de faciliteitenge-
meenten in sneltreinvaart ver-
der verfransen», zegt hij.

«Er is eerder een ‘europaïsering’

dan een verfransing aan de gang.
In Kraainem wonen inderdaad
maar 15 procent Vlamingen. De
Franstaligen beweren graag dat
zij met 80 procent zijn. Dat klopt
niet. Ze zijn met 55 procent. Daar-
buiten zijn er 30 procent buiten-
landers, waarvan de overgrote
meerderheid Europeanen die
niet Franssprekend zijn.»
In Wezembeek, buurgemeente
van Kraainem en ook een facili-
teitengemeente, liggen de cijfers
volgens Luc Van Biesen in dezelf-
de lijn: 19 procent Vlamingen, 59
procent Franstaligen en 22 pro-
cent buitenlanders, hoofdzake-
lijk Europeanen. «Naarmate

steeds nieuwe landen toetreden
tot Europa, zal het aandeel van de
Europeanen gestaag toenemen.
Over tien jaar is er in Kraainem en
in Wezembeek geen Franstalige
meerderheid meer.»
Van Biesen pleit voor een onder-
handelde oplossing voor BHV en
voor een ruime staatshervor-
ming, rekening houdend met de
‘europaïsering’ van de randge-
meenten. «Daarbij kan evenwel
geen sprake zijn van aanhechting
van faciliteitengemeenten aan
Brussel. Wij moeten wel streven
naar een beter samenleven van
de verschillende gemeenschap-
pen.» 
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Wim Wauters
1ste opvolger Kamer
Anne De Baetzelier
Lijsttrekker Senaat

BOER ZIET VOER VOOR KOEIEN IN ROOK OPGAAN

Honderd balen hooi in de as

OVERIJSE

In ‘t Leemveldhof in de Leemveldstraat in Tom-
beek is gisterochtend rond 6 uur brand uitgebro-
ken. Het vuur ontstond in de schuur waar zo’n
120 balen hooi op elkaar gestapeld stonden.
Voor boer Guy Craps (51) is de brand geen goed
nieuws. «Plots heb ik geen voer meer voor mijn
koeien in de winter. Wij als boeren hebben het al
zo moeilijk. Dit is een zware tegenslag.»

ANNELIES BAETEN

Het was even schrikken toen Guy
gisterochtend rond 6 uur zijn
koeien ging melken. «Opeens zag
ik uit de balen hooi in de schuur
rook opstijgen. Het vuur breidde

vliegensvlug uit.», doet de boer
zijn verhaal. «Ik heb meteen de
brandweer verwittigd. Die waren
binnen de vijf minuten hier.»
De brand was gelukkig binnen
het kwartier onder controle.
«Waarschijnlijk is de brand ont-

staan door zelfontbranding», ver-
moedt kapitein Dirk Decoster van
de Overijsese brandweer. 
Aangezien in de schuur 120 balen
hooi opgestapeld lagen, moest de
brandweer nog tot 10.30 uur na-
blussen. «Er zat niets anders op
dan heel de schuur leeg te halen,
de balen hooi te blussen en op de
weide verderop open te leggen.
Doe je dat niet, heb je kans dat het
blijft branden. Al bij al valt het ge-
lukkig nog mee. Als dit ‘s nachts

was gebeurd, waren de gevolgen
waarschijnlijk veel groter ge-
weest, want dan was de brand
waarschijnlijk niet zo snel opge-
merkt», zegt Decoster.

Koeien gered
«Gelukkig kon ik ook mijn koei-
en, een tiental, nog redden», zegt
Guy. «Die zaten op het moment
van de brand nog in de schuur,
maar ik heb ze meteen naar een
nabijgelegen weide gebracht.

Ook mijn tractors kon ik nog in
veiligheid brengen. Van de balen
hooi kon ik er nog een vijftiental
vrijwaren.»
Desalniettemin is de brand een
zware tegenslag voor de boer. «Ik
heb geen dierenvoer meer voor in
de winter waardoor ik helemaal
opnieuw zal moeten beginnen.
Reken daarbij al het verloren
werk en je weet dat dit een ver-
lies betekent. Hoeveel is moeilijk
te becijferen.»

De brandweer had heel wat werk met de balen hooi.Repro Baert

Voor boer Guy Craps is de brand een zware tegenslag. Foto Baert

Illegale mazoutlozing
op Darse opgeruimd

Een sleepboot met sproei-in-
stallatie van Waterwegen en
Zeekanaal heeft gisteren op de
Darse in Vilvoorde een stook-
olievervuiling opgeruimd. «De
vervuiling werd woensdag vast-
gesteld», zegt afdelingshoofd
Johan Laurent. «Ook de brand-
weer heeft al gesproeid met

hetzelfde product dat de olie
oplost en volledig milieuvrien-
delijk is. We hebben de indruk
dat dit goedje niet afkomstig is
van een schip maar van een ille-
gale lozing. De politie heeft al-
leszins proces-verbaal opge-
steld. De vervuiling is nu hele-
maal opgeruimd.» (DBS)

VILVOORDE

Een sleepboot besproeit de olie. Foto Lukas

BRUSSEL

Ruim drugsnetwerk opgerold
De lokale politie van zone Brus-
sel-West ontdekte, sinds begin
mei, vier verschillende canna-
bisplantages. In totaal werden
negen verdachten aangehouden.

De bal ging aan het rollen na een
eerste ontdekking in Sint-Jans-
Molenbeek. Daar troffen de
speurders maar liefst 1000 plant-
jes en 45 kilo marihuana aan.
«We hebben daar ook vier men-
sen opgepakt», vertelt Johan

Berckmans, woordvoerder van
de politiezone Brussel-West.
«Dankzij observaties op de Gent-
sesteenweg in Molenbeek kon-
den we het pand binnenvallen.
Achteraf hebben we de eigenaar
van het gebouw aangesproken en
verder gezocht naar mogelijke
andere locaties.» De verdachten
zouden deels Belgen en deels
Oost-Europeanen zijn. De jongste
onder hen is 21 jaar oud. 
Het onderzoek liep dus verder en

bracht een tweede plantage dicht
bij Charleroi aan het licht. In een
loods in het Waalse Manage wer-
den op 13 mei 1.700 plantjes ge-
vonden. Ook hier werden drie
verdachten aangehouden. Zes
dagen later vonden de recher-
cheurs dankzij huiszoekingen
een derde en vierde plantage in
Wemmel en Zemst, met respec-
tievelijk 275 en 768 planten. De-
len van de plantage in Wemmel
waren nog in opbouw. (JVH)

WEZEMBEEK-OPPEM

ADVOCAAT TEGEN OUDERCOMITÉ LETTERBIJTER
Het schepencollege in Wezem-
beek-Oppem heeft een advocaat
aangesteld om haar belangen te-
genover het oudercomité van de
Nederlandstalige basisschool de
Letterbijter te verdedigen. Voor-
zitster Sanderijn Erbuer had eer-
der een open brief gestuurd naar
de Franstalige schepen van Ne-
derlandstalig Onderwijs Eléono-
re de Bergeyck (cdH) waarbij ze
haar ongenoegen uitte over de
manier waarop de school be-
stuurd werd met een verlies aan

leerlingen tot gevolg. De bewus-
te brief viel bij de Bergeyck niet
in goede aarde waardoor ze met
het schepencollege besliste om
een advocaat aan te stellen.

«Het doet me weinig», reageert
Sanderijn, moeder van drie kin-
deren die in de Letterbijter
schoollopen. «Dit heeft alleen
maar het omgekeerde effect.
Klein detail: ondertussen werd
de oudervereniging al opge-
doekt. Die advocaat is louter ver-

spilling van ons belastinggeld.»
De voorzitster kreeg na de open
brief een boze reactie van de ge-
meente. «Uw houding is volledig
ongepast en onverantwoordelijk
voor iemand die beweert dat ze al
de ouders van de school verte-
genwoordigt en in de schoolraad
zetelt. Uw negatieve houding als
voorzitter van het oudercomité
geeft een heel slecht imago aan
de school», klonk het. Schepen de
Bergeyck was gisteren wederom
niet bereikbaar. (ABH)

TERVUREN

‘Schoolparkeerder’ betwist vluchtmisdrijf
De Leuvense openbare aanklager
eist twee maanden rijverbod
voor een 44-jarige man uit Ter-
vuren, die wordt beticht van
vluchtmisdrijf. Patrick D. zou tij-
dens het wegrijden van een
schoolparking een andere wagen
hebben geraakt, maar hij bewist
dat.

De feiten speelden zich af aan de

Brusselsesteenweg in Tervuren,
aan de parking van de gemeente-
school Gito. Die laat oogluikend
toe dat de veertiger zijn wagen ie-
dere avond op haar parking
plaatst. Maar de problemen be-
ginnen telkens vanaf 8 uur, wan-
neer de eerste schoolbezoekers
aankomen. Op 24 oktober 2007
was het één van hen te veel: hij
reed de wagen klem. 

Maar uiteindelijk kon die toch
wegrijden, volgens de Leuvense
politierechter echter niet zonder
het andere voertuig te raken. Om-
dat Patrick D. gewoon doorreed,
veroordeelde de politierechter
hem tot 1.100 euro boete en een
maand rijverbod.
De veertiger ging echter in be-
roep. «Er waren wel krassen aan
mijn wagen, maar deze komen
niet overeen met deze van het
voertuig dat me klem zette», luid-
de het. Patrick D. ziet in de klacht
een manoeuvre van de leraars
van het Gito, onder meer omdat
hij Franstalig is. Maar de procu-
reur was niet onder de indruk.
«Jarenlang maakt u al misbruik
van die parking, en dan bent u
verbaasd dat de leraars daar een
probleem mee hebben. De scha-
de aan beide voertuigen komt bo-
vendien wel overeen, en enkele
jaren eerder was er al een gelijk-
aardig incident.» Uitspraak op 9
september. (MVH)

BRUSSEL
Dader steekpartij
krijgt 7 jaar
Het Hof van Assisen in Brussel
heeft gisteren Fabrice Nkilakosi
Diakumpuna veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 7 jaar
voor onopzettelijke doodslag op
Patrick Okito Djunga. Zijn twee
kompanen werden bij verstek
veroordeeld tot negen jaar.

De feiten deze zich voor op 22
maart 2002 toen drie leden van
de Afrikaanse stadsbende Black
Demolition Patrick Okito Djunga
in een Elsene galerij neerstaken.
De drie bendeleden dachten dat
het slachtoffer lid was van een ri-
valiserende stadsbende. Zij haal-
den met hun mes zes keer uit
naar het slachtoffer waarvan een
messteek in het hart terecht
kwam. Patrick Okito Djunga
overleed één uur na de feiten. La-
ter bleek dat de messteek in het
hart Patrick fataal was geworden.
Op het moment van de feiten wa-
ren twee van de drie daders min-
derjarig. De jury en de rechters
waren bij de uitspraak ervan
overtuigd dat Fabrice Nkilakosi
Diakumpuna nog steeds in con-
tact stond met leden van de stads-
bende, wel werd er rekening ge-
houden met zijn verleden. Na de
uitspraak werd Fabrice in de
rechtszaal aangehouden en naar
de gevangenis overgebracht. De
andere beschuldigde Yannick Ka-
lewuka werd in 2008 uitgewe-
zen. De derde dader Fiston Nyon-
gabo wordt nog steeds opge-
spoord. (HVDC)

ZAVENTEM
Duif is noorden
kwijt
De brandweer werd gisteren om
14.30 uur opgeroepen voor ... een
duif. Het dier was verloren gevlo-
gen en kwam al enkele dagen
drinken aan de vijver van de be-
woners van de woning aan de
Tomberglaan 10 in Zaventem. De
onverwachte gast maakte hun
hond danig zenuwachtig waar-
door ze uiteindelijk de brand-
weer verwittigden. Die kwam het
beestje ophalen en kon zijn eige-
naar opsporen aan de hand van
zijn ring. De duivenmelker uit
Limburg kon zijn oogappel niet
meteen komen ophalen waar-
door het duivenopvangcentrum
van Haren zich in de tussentijd
over het dier ontfermt. (ABH)

WEMMEL
Examens starten
met banaan
De examens in Middenschool be-
ginnen op 16 juni met een... ba-
naan. «Daar vele leerlingen ‘s
morgens geen tijd meer hebben
om te ontbijten, willen wij ze een
banaan aanbieden», zegt lerares
Lut Deriemaecker. «Deze kan snel
gegeten worden en is tevens zeer
gezond. Op deze manier krijgen
onze leerlingen voldoende ener-
gie om hun hersenen goed te la-
ten werken en bijgevolg goed te
scoren. Dit past in het gezond-
heidsbeleid van onze groene
school.» (DBS)


