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VILVOORDE

Bewoner betrapt
inbrekers op
heterdaad
In de Hortensiastraat in Vil-
voorde heeft een bewoner twee
mannen betrapt die probeerden
in zijn huis binnen te breken. De
zoon zag hoe twee mannen de
rolluik aan de keukendeur ach-
teraan de woning aan het ophef-
fen waren. Daarop prutste één
van de verdachten met een
schroevendraaier aan de deur.
Ze sloegen op de vlucht toen ze
de zoon waarnamen.

Whisky
Ook in de Steenstraat in Vil-
voorde werd binnengebroken in
een appartement. De voordeur
en verschillende deuren werden
er opengebroken, maar er werd
niets gestolen. De verdachte is
mogelijk de ex-partner van het
slachtoffer.
In de Schriekwegel hebben on-
bekenden braak gepleegd op de
achterdeur van een woning. De
inbrekers gingen lopen met twee
laptops, vijf gsm-toestellen en
een fles whisky. (RDB)

BRUSSEL

Mie Caricoles, die volgens haar
identiteitskaart Jeanne Vertom-
men heette, was een bekende
folklorefiguur in Brussel. Ze
werd geboren op 18 april 1921.

Volkswijk
Ze verkocht haar gekookte wijn-
gaardslakken op de Zuidmarkt
en had haar kraampje op de
hoek van de Hoogstraat en de
Vossenstraat, in het midden van
de Marollen.
Die volkswijk droeg ze diep in
haar hart, want ook haar groot-
ouders en ouders kwamen er
vandaan. Enkele jaren geleden
vertelde ze nog in een interview
in onze krant dat ze geboren is in
de woonwagen van haar ouders,
net buiten Brussel. Net als de
meeste Marolliens waren die
foorreizigers.
Haar man leerde ze op de kermis
kennen en ook haar kinderen
werden geboren op de foor. Een

dochter werkt nu als verpleeg-
ster, een andere bij de overheid.
De twee zoons zijn ramenwas-
sers. In 1995 werd haar 75ste ver-
jaardag gevierd op het Brusselse
stadhuis, en voor die gelegen-
heid werd ook een speciaal kos-
tuum van caracoleverkoper ge-
maakt voor Manneken Pis.

Mie Caricoles had het de laatste
jaren wat moeilijker. In de Ma-
rollen werden steeds meer pan-
den door buitenstaanders opge-
kocht, die volgens haar geen
aandacht meer hadden voor
haar kraampje. In 2006 werd ze
bekend in heel Vlaanderen, toen
VRT de reeks maakte van ‘De

Marollen - Het leven zoals het
is’.
Ook in de tweede Marollenreeks
een jaar later kwam ze ruim aan
bod. Het is niet bekend wanneer
de caracoleverkoopster precies
overleden is. De begrafenis vond
wel gisteren plaats in het crema-
torium van Ukkel. 

Mie Caricoles zoals velen haar in Brussel zullen herinneren, bij haar kraam. ©BELGA

BEKENDE FOLKLOREFIGUUR OP 89-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN 

Brusselse volkswijk
verliest Mie Caricoles
Mie Caricoles, de
bekende Brusselse
caracoleverkoopster, is
deze week op 89-jarige
leeftijd overleden. Ze
is gisteren gecremeerd
in Ukkel.
BART BIESEMANS

ASSE

Jeugdhuis ’t Bronneken in Asse
bestaat 22 jaar en zet dat dit
weekend in de verf met ‘de 60 u-
ren van de bron’. Die startte gis-
teravond met Fox Force Five &
Hellebaert en een hardrockfuif
met dj Pedro. Het jeugdhuis
blijft open tot maandagmorgen
4 uur.Vandaag, zaterdag, begint
met een ontbijt in ’t Bronneken,
vervolgens is er het Gamer’s Pa-
radise en start een workshop
rond graffiti, een kickertornooi
en ’s avonds de barbecue. De fuif
met Radio Wortel, Duophonis,
Thijs en als speciale gast Gerrit
Kerremans. De Lazy Sunday
wordt ingezet met een taarten-
gooigevecht. Zondagavond om
18 uur wordt ’t Bronneken het
‘ouwezakkencafé’. De verschil-
lende generaties bestuursleden
van het jeugdhuis komen dan
nog eens de pintjes tappen. Als
eerste komt burgemeester Koen
Van Elsen aan de beurt, zelf in
1989 nog een van de stichters
van het jeugdhuis. (RDS)

Jeugdhuis ’t Bronneken viert
22 jaar met feest van 60 uur 

De medewerkerskern van ’t Bronneken is klaar voor een feestje van 60 uur. ©rds

BRUSSEL

Tramlijnen 23
en 24 verdwijnen
uit straatbeeld
De tramlijnen 23 en 24 ver-
dwijnen vanaf maandag uit
het straatbeeld. Zij worden
vervangen door de nieuwe
chronolijn 7 die volgende
week in gebruik wordt geno-
men.
De MIVB hoopt met die nieu-
we lijn meer ruimte en comfort
te bieden aan de reizigers. Bo-
vendien hopen ze ook dat er
minder tijdverlies aan de hal-
tes zal zijn. Onlangs nog kwa-
men de lijnen 23 en 24 op-
nieuw in opspraak nadat reizi-
gers hun beklag deden over de
overvolle trams.
Nog vanaf maandag wordt ook
de verlengde tramlijn 94 in ge-
bruik genomen. Die zal over de
Vorstlaan in een eigen bedding
rijden en tot aan het Trammu-
seum rijden op de Tervuren-
laan. De tram krijgt voorrang
op alle kruispunten, wat voor
tijdswinst moet zorgen.
Tegen 2014 is het de bedoeling
dat de tram tot aan de Woluwe
Shopping rijdt en tot aan
Roodebeek. Ook de buslijnen
41, 42 worden gewijzigd door
de invoering van het verlengde
traject. (RDB)

VILVOORDE

Diefstallen uit
voertuigen
In de Xavier Buissetstraat heb-
ben onbekenden een ruit van
een wagen ingeslagen. Ze gingen
aan de haal met een laptop. Ook
op de Brusselsesteenweg sloe-
gen inbrekers een ruit van een
wagen stuk. Daar maakten ze
een laptop, een aktetas en een af-
standsmeter buit. (RDB)

Referendum in faciliteitengemeenten? 
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VOORZICHTIG POSITIEVE, RONDUIT AFWIJZENDE EN AARZELENDE REACTIES
OP VOORSTEL VOLKSRAADPLEGING OVER AANSLUITING BIJ BRUSSEL

BRUSSEL 

François-Xavier de Donnea
(MR) lanceerde de idee om in de
zes faciliteitengemeenten een
referendum te organiseren over
de aansluiting bij Brussel. Om
bij Brussel aan te sluiten, zou
tweederde van de stemgerech-
tigden moeten gaan stemmen en
zou tweederde van de kiezers
voor de aansluiting bij Brussel
moeten stemmen. De Donnea
denkt dat één of twee van de zes
gemeenten zouden kiezen voor
de aansluiting. In de andere ge-
meenten zouden de faciliteiten
wat hem betreft afgeschaft kun-
nen worden.
In de betrokken gemeenten
wordt positief gereageerd op het
voorstel, evenwel met het nodige
voorbehoud. De Nederlandstali-
ge politici die we contacteerden,
reageren eerder afwijzend of
zijn niet onder de indruk van het
voorstel. 

Het voorstel van
MR-kamerlid
François-Xavier de
Donnea om in de
faciliteiten-
gemeenten een
referendum te
organiseren over
de aansluiting bij
Brussel, wordt
positief onthaald
door de betrokken
burgemeesters.
Over de uitslag is
er evenwel
onzekerheid.
WIM TROCH

31BRUSSEL-NOORDRANDHET NIEUWSBLAD WEEKEND ZATERDAG12 MAART 2011

©jhp

WEMMEL
Wemmels burgemeester Chris Andries
ziet een referendum wel zitten. ‘Ik heb
geen politieke kleur en ben tweetalig’, be-
gint hij. ‘Ik ben voor een referendum, maar
dan zonder gekwalificeerde meerderheid
en alleen als alles goed en correct wordt
uitgelegd. Ik denk dat het resultaat fiftyfif-
ty zou zijn. De meeste inwoners willen ei-
genlijk gewoon behouden wat er nu is. Fa-
ciliteiten afschaffen is uit den boze. In
Wemmel heerst communautaire vrede, en
dat moet zo blijven. De nationale onder-
handelaars zouden beter eens de mening
van de betrokken burgemeesters vragen.
Nu wordt alles boven ons hoofd beslist.’

‘Communautaire vrede
moet bewaard blijven’

CHRIS ANDRIES 
BURGEMEESTER WEMMEL
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WEZEMBEEK-OPPEM 
De waarnemend burgemeester heeft zijn
bedenkingen bij de wettelijkheid van zulk
referendum. ‘Ik ben geen specialist, maar
volgens mij kan een referendum enkel
over gemeentelijke aangelegenheden
gaan’, zegt hij. ‘De overheveling naar een
ander gewest lijkt mij toch het gemeente-
lijk belang te overstijgen. Toch ben ik voor-
stander van een volksraadpleging. Dat is
de basis van de democratie. Wat de uitslag
van zo’n referendum zou zijn, durf ik niet
te zeggen. De realiteit is natuurlijk dat er al
een sterke band is met Brussel. Ik zou plei-
ten voor een aansluiting bij Brussel, maar
het is niet zeker dat er een twee derde-
meerderheid voor zou worden gevonden.’

‘Voorstander van
volksraadpleging’

FRANÇOIS VAN HOOBROUCK-
D’ASPRE (MR), 
WAARNEMEND BURGEMEESTER 
WEZEMBEEK-OPPEM
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KRAAINEM
Waarnemend burgemeester Arnold d’O-
reye de Lantremange (FDF) van Kraainem
vindt het idee van de Donnea een goed
voorstel. ‘Ik ga akkoord, al vind ik dat De
Donnea afstand doet van een van de eerste
democratische principes’, zegt hij.
‘De tweederdemeerderheid is niet juist. In
een democratie is de meerderheid de helft
plus één. Als er een referendum komt, ver-
moed ik dat 60 procent voor de aanslui-
ting zal kiezen.’

‘Meerderheid is 
de helft plus één’

ARNOLD D’OREYE 
DE LANTREMANGE
WAARNEMEND BURGEMEESTER
KRAAINEM
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GOOIK
Voor Michel Doomst (CD&V), burgemees-
ter van Gooik, is het voorstel van de Don-
nea onbespreekbaar. ‘Ik ben in het hele
Brussel-Halle-Vilvoorde-dossier aanhan-
ger van de uurwerktheorie. Je mag de klok
nooit terugdraaien’, zegt hij. ‘Een halve
eeuw geleden hebben we talentellingen ge-
kend. Dat heeft tot het vastleggen van de
grenzen geleid. Je moet nu toch niet op-
nieuw beginnen en een andere vorm van
zo’n talentelling installeren. Wanneer
gaan de Franstaligen nu eens leren dat de
afspraken rond de grens gerespecteerd
moeten worden?’
‘Bovendien ben ik er niet eens zeker van
dat een tweederdemeerderheid voor de
aanhechting bij Brussel zou kiezen’, gaat
Doomst voort. ‘Wat mij stoort, is dat de
Donnea nu weer op een slinkse manier af-
spraken die op een wettelijke manier zijn
vastgelegd, op de helling wil zetten. Wij
zijn het beu dat via ommetjes alles wordt
geprobeerd om gemaakte afspraken niet te
respecteren.’ 

‘Je mag de klok niet
terugdraaien’

MICHEL DOOMST (CD&V)
BURGEMEESTER GOOIK
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BEERSEL
Kamerlid Ben Weyts (N-VA) uit Huizingen
is tegen het voorstel van de Donnea. ‘Ge-
meenten zijn bevoegd voor thematieken
van lokaal belang’, argumenteert hij. ‘Het
wijzigen van de gewestgrenzen is een be-
voegdheid op het Vlaamse niveau. Als er
een referendum komt, zal dat dus moeten
worden gehouden in heel Vlaanderen.
Wat mij betreft doen ze dat maar, maar ik
denk niet dat dat de bedoeling was van de
Donnea.’
‘De faciliteitengemeenten zelf mogen in ie-
der geval wettelijk gezien geen referen-
dum hierover organiseren. Ik zou de
Franstaligen nogmaals willen vragen om
eindelijk de grenzen zoals ze zijn te respec-
teren, in plaats van altijd alles weer ter dis-
cussie te willen brengen. Wij respecteren
ook de grenzen van Brussel of Wallonië.
Vlamingen die in Wallonië gaan wonen,
passen zich aan en spreken Frans. Wij vra-
gen dat de Franstaligen die in Vlaanderen
wonen, zich ook aanpassen en Nederlands
leren.’ 

‘Respecteer
eindelijk de grenzen’

BEN WEYTS (N-VA) 
KAMERLID
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KRAAINEM
Luk Van Biesen, fractieleider van het Ne-
derlandstalige lijst OPEN in Kraainem,
ligt niet echt wakker van het voorstel van
François-Xavier de Donnea. ‘Ook in het
verleden is er al sprake geweest van een
volksraadpleging’, begint hij. ‘Daar ben ik
op zich niet helemaal tegen. Alles hangt
natuurlijk af van hoe de vraagstelling in
dat referendum zal zijn. Als de vraag is
‘Wilt u dat Kraainem bij Brussel wordt ge-
voegd?’, dan denk ik dat de meerderheid
‘neen’ stemt. Is de vraag ‘Wilt u dat de faci-
liteiten behouden blijven’, dan zal de
meerderheid allicht voor stemmen.’
‘Ik heb geen schrik van een referendum.
De grote meerderheid wil niet bij Brussel.
Je mag niet vergeten dat heel wat mensen -
ook Franstaligen - in Kraainem zijn komen
wonen, omdat het ook voordelen heeft om
in het Vlaamse Gewest te wonen. Het is ze-
ker niet zo dat Franstaligen per definitie de
aanhechting bij het Brussels Gewest wil-
len.’ 

‘Geen schrik van
referendum’

LUK VAN BIESEN (OPEN)
FRACTIELEIDER NEDERLANDSTALIGE
LIJST IN KRAAINEM


