
FDF draagt nieuwe burgemeesters voor 
 
KRAAINEM - 15-12-10 - Nu het FDF beseft dat de drie niet benoemde 
burgemeesters in Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek nooit zullen 
benoemd worden nu ook de Franstalige onderhandelaars (en de Franstalige 
partijen) deze eis niet meer stellen bij de vorming van de federale regering, zullen 
de lijsten UNION nieuwe kandidaat-burgemeesters voordragen.  Gisteren kwamen 
de leden van UNION in Kraainem samen. De partijen CDH, MR, FDF en PS zullen 
nu de voordracht steunen van eerste schepen Veronique Caprasse (FDF). De 
dienstdoende burgemeester Arnold D Oreye zal zijn vroegere voordracht intrekken 
en het mandaat opnemen van schepen van Financiën. De Franstaligen hopen nu 
dat de Vlaamse regering haar voordracht niet zal wraken. Op dergelijke wijze 
zouden de drie schepenen - die hun mandaat niet konden opnemen door de niet-
benoeming - de eed kunnen afleggen. Hierdoor komt er in Kraainem en in 
Wezembeek-Oppem een nieuwe schepen van CDH signatuur.  Ook in 
Wezembeek-Oppem en Linkebeek zijn zulke gesprekken bezig. Mangain die de 
gesprekken mee coördineert hoopt deze te kunnen afronden voor Kerstmis.  Open 
fractieleider Luk Van Biesen ziet hierin een positief element. "Eindelijk staken de 
Franstaligen hun carrousel en moeten ze beseffen dat taalwetten wetten zijn die 
moeten gerespecteerd worden. De consequente houding van de ministers Keulen 
en Bourgeois levert vruchten op"  Maar anderzijds moeten we niet blind zijn, de 
voorgestelde kandidaat burgemeesters zijn trouwe en hevige Francofonen en 
zeker geen gematigde Franstaligen. Een goed gesprek tussen de Vlaamse 
regering , de provincie Vlaams Brabant en de kandidaat-burgemeesters dringt zich 
op. Hierbij staat het respect voor de wetten en de dekreten centraal.  Het is spijtig 
dat gematigde Franstaligen het pleit niet konden winnen om gematigde figuren 
naar voor te schuiven. Mensen die bruggen kunnen slaan tussen de verschillende 
gemeenschappen.  Het is bedroevend dat agitatoren zoals Mangain zich 
ongestoord mogen blijven moeien met het bestuur in Vlaamse gemeenten.  Open 
fractieleider Luk Van Biesen vraagt een verhoogde inspanning van de Vlaamse 
regering om het Vlaams karakter van de gemeenten te ondersteunen. "Wij hebben 
zuurstof uit Vlaanderen nodig om hier te kunnen overleven. OP het vlak van sport, 
cultuur, bibliotheekwezen, onderwijs, kinderopvang zijn de faciliteitengemeenten 
nog veel te veel blinde vlekken en is er nog heel wat mogelijk. Dit hebben we 
nodig om met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 opnieuw een rol van 
betekenis te kunnen spelen" besluit Luk Van Biesen, open fractieleider Kraainem. 

	  


