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Faciliteitengemeenten niet blij met B-H-V-akkoord

NIET-BENOEMDE BURGEMEESTERS VINDEN SPLITSING SLECHT

«Dit is politiek van tapijtenverkopers»
WEZEMBEEK-OPPEM/KRAAINEM/WEMMEL

«Dit is een politiek van tapijtenverkopers!»
Dat is de reactie van François VanHoobrouck
d’Aspre (MR), waarnemend burgemeester in
Wezembeek-Oppem, over de splitsing van B-
H-V. Deman is niet te spreken over het ak-
koord zoals het nu voorligt. «Er werdmet twee
maten twee gewichten gewerkt: dit is een
slecht politiek akkoord.» Véronique Caprasse
(FDF) had van Kraainem liever een Brusselse
gemeente gemaakt.

JULIE VANSTALLEN,ANNELIES BAETEN

«Ikbegrijpnietdatmendesplit-
singvanB-H-V-eenkwestievan
territorialiteitenvanderechten
van de burgers - mengt met de
benoeming van de burgemees-
ters. Dat laatste is een zuivere
kwestie van democratie!», dat
zegt François Van Hoobrouck
d’Aspre (MR), waarnemend
burgemeester in Wezembeek-
Oppem. «Dit is een mengeling
die mij niet aanstaat. Ik begrijp
niet datmendebenoemingvan

burgemeester wat versoepelt
omdesplitsing tebekomen,dat
is een politiek van tapijtenver-
kopers! Er werd met twee ma-
tenentweegewichtengewerkt,
zoveel is duidelijk. Wat ik ook
niet begrijp, is waarom de Vla-
mingen niet fier zijn op hun
hoofdstad. Brussel is de hoofd-
stad van Vlaanderen maar
wordt verstikt en mag niet uit-
breiden.Datbegrijp ikniet!Een
gewest dat fier is op zijn hoofd-

stad geeft die laatste alle kansen.
Waaromkunnenwe niet samen,
Franstaligen en Vlamingen, voor
een sterke Europese Hoofdstad
werken. Waarom geen ruime
metropooldieopenstaatvoor ie-
dereen enbevrijd is van alle taal-
problemen?» Voor de waarne-
mend burgemeester van We-
zembeek-Oppem gaat het voor-
steldatnuoptafel ligtooknietver
genoeg: «De omzendbrieven
hadden moeten verdwijnen. Nu
wordt er aan de Franstalige bur-
ger gevraagdomelke zes jaarop-
nieuw een aanvraag te doen om
administratief inhetFransgehol-
pen te worden. Hoe gek is dat!
Men heeft de kern van de zaak
niet besproken!» Ook kandidaat
burgemeesterVéroniqueCapras-
se (FDF) vindthet voorstel vande
splitsing een «slecht akkoord»:
«Met een dergelijk akkoord gaat
het leven voor de Franstaligen in
de rand niet beter worden», zegt
Caprasse. «Wij waren liever een
Brusselsegemeentegeworden.»

Duidelijkheid
De burgemeester van Wemmel,
ChrisAndries (LB), iswelpositief.
«Als gematigde Franstalige bur-
gemeestervandezesfaciliteiten-
gemeenten ben ik zeer tevreden

«Er komtnueen schepenbij»
«Het akkoord over de splitsing van B-H-V is een vrij zuivere
splitsing.»Dat vindt LukVanBiesen (Openvld), oppositielid
inKraainem. «De rechtvaardige strijd vanvele jarenvaneen
noodzakelijke splitsing wordt hierbij afgerond. Door deze
splitsing komt ook een einde aan de verlammende eis van
deFranstaligenvooreenuitbreidingvanBrussel.DeVlaam-
serandblijftdus integraalVlaams.»DaarnaastvindtVanBie-
sen de compensaties in de zes faciliteitengemeenten «aan-
vaardbaar»: «Zowordt in de benoeming vanburgemeesters
in de faciliteitengemeenten weinig gewijzigd. De ‘waarne-
mend’ burgemeesterwordtnu ‘dienstdoend’ burgemeester
maar met gunstig gevolg: namelijk de aanstelling van een
bijkomende schepen. Door de FDF-strategie van de voor-
dracht van een niet-te-benoemen-kandidaat kwam een
rechtstreeks verkozen schepen niet in het college. Deze on-
democratischehandelswijzekentnueeneinde.Ookdemo-
gelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State bij een
niet-benoeming is een voorstel dat we altijd gemaakt heb-
ben aan de niet-benoemde burgemeesters. Telkens bij hun
niet-benoeming stelde ik hen voor in beroep te gaan bij de
RaadvanState.Zijweigerdensteedsomdatzijverdomdgoed
wistendatze juridischongelijkhadden.Geenenkelerechter
zalwetsovertredersbenoementotburgemeester.» (JVH)

KRAAINEM

LukVanBiesen iswel tevreden. Foto Belga

«Wezijn als pasmunt gebruikt»
«De zeswerdenduidelijk als pasmunt gebruikt omeenuit-
eindelijk akkoord te bereiken», vindt Jan Walraet (CD&V),
oppositielid in Wezembeek-Oppem en voorzitter van de
Conferentie vanVlaamseMandatarissen van de Zes. «Dit is
geen zuiver of proper akkoord zoals je kon lezen in depers.
Wij zijn degenen die moeten betalen: wij behoren nog
steeds totdekieskringBrussel.Voorons isergeensplitsing,
wijblijvenineenspeciaalsysteembestaan.Wegaaner,vind
ik, zelfs opachteruitwatbetreft het kieskanton.Ookdebe-
noeming van de burgemeesters vind ik niet goed. Bij niet
benoeming kunnen de burgemeesters zich richten tot een
tweetalige kamer van deRaad van State (en nietmeer voor
de Vlaamse Kamer). Maar dat is Russische roulette spelen:
welalsdemeerderheidvandekamerFranstalig isenanders
niet!Dit zal leiden tot slechte rechtspraak.»
Daarnaast vindtWalraet ook dat de Vlaamse Regeringmet
eendergelijkakkoordmeeroogzalmoetenhebbenvoorde
zes: «De Vlaamse regering zal ook beter en meer moeten
tussenkomen en meer moeten gaan sturen in de zes. Nog
meer dan ze vandaag doet! Bovendien vrees ik ook voor de
verschillendeinterpretatiesdatFranstaligenenVlamingen
aan de toekomstige teksten zullen geven.Maar één ding is
evident:wijwerdenalspasmuntgebruikt!» (JVH)

WEZEMBEEK-OPPEM

JosMertens en zijn vrienden denken dat het akkoord de Franstaligen zal aanmoedigen
om inWemmel te komenwonen. Foto Lukas

Roel De Leener van het Taal Aktie Komitee (TAK)
vreest het ergste. «Ik hoordedeBrusselseminister-
president al vol lof spreken over de beslissing over
de faciliteitengemeenten», vertelt hij. «Ze worden
danwelnietbijBrusselgevoegd,maarBrusselkrijgt
wel meer invloed door de constructie waar nu ie-
dereenmeeakkoordgaat. Ikvreesdatdit trouwens
geldt voor heel Vlaams-Brabant dankzij die Brus-
sels Metropolitan Region waarvan sprake is. De
splitsing van het gerechtelijk arrondissement is in
eenwerkgroepgestoptdusdaarhorenweookniets
nieuwsvan.Mijn conclusie?Datdemensendiehet

goed voor hebben met de zes faciliteitengemeen-
tenmaarbeterzondagnaarLinkebeekafzakkenom
hunstemte latenhoren.» ZondagorganiserenTAK,
de Vlaamse Volksbeweging en het Halle-Vilvoorde
Komitee samen ‘Dwars door Linkebeek’. «Ik vrees
datertochminderbetogersuitHalle-Vilvoordezul-
lenopdagen»,zegtRoel.«Demensendenkenweldat
hetkiesarrondissementgesplitst isendepoliticien
demediabrengenallemaal eengoednieuws-show
enheelwatmensentrappener inmaarikheberzelf
maar weinig vertrouwen in.We zullen het binnen
enkeledagenweten.» (BKH)

TAK: «Zondagmanifestatie in Linkebeek»
TAKziet geen reden omte stoppenmet de betogingen. Foto Belga

BRUSSEL IS DE
HOOFDSTAD MAAR
WORDT NU
VERSTIKT
François Van
Hoobrouck d’Aspre

HET IS NU
DUIDELIJKER
VOOR WEMMEL. DE
FACILITEITEN
BRENGEN VREDE
Kris Andries

IN KRAAINEM
WAREN WE LIEVER
EEN BRUSSELSE
GEMEENTE
GEWORDEN
Véronique Caprasse

metdit akkoord. Ikbennooit een
voorvechter geweest van een
aanhechting bij Brussel. Ik ben
dus blij dat die er niet komt.
Dankzij dit akkoord is het ook al-

lemaal veel duidelijker voor
Wemmelenalleanderegemeen-
tenmet een speciaal taalstatuut.
De faciliteitenbrengenvrede.Al-
leendeomzendbrief Peeters (dat

de kiesbrieven in de faciliteiten-
gemeenten eentalig in het Ne-
derlandsmoetenverstuurdwor-
dennvdr.) hadnaarmijnmening
wel iets soepeler gemogen.»

JANWALRAET (CD&V)LUK VANBIESEN (OPEN VLD)

WEMMEL/KRAAINEM

DeVlamingen inde faciliteiten-
gemeentenzijnniet in feest-
stemming.Zegelovendatde
verfransingnuhelemaalniet
meer te stoppen is.

Yvo Schuurmans uit Kraainem:
«Het heeft lang genoeg ge-
duurd!Hetwashoogtijddateen
akkoord gevonden werd. Nu ja
voor de concrete uitvoering
wordt het afwachten zeker? Of
hethier indegemeenteeffectief

iets zal veranderen, geloof ik
niet. Hier wonen al 40 jaar
Franstalige burgers die nog
steedsgeenNederlandskunnen.
Diedesintegratie isheelergspij-
tig, maar het is de realiteit! In
feite zullen de faciliteitenge-
meenten stilaan meer en meer
met Brussel gaan samendoen.
Daar ben ik steevast van over-
tuigd.»
Jos Mertens uit Wemmel: «Dit
akkoord iseenslechtezaakvoor

de faciliteitengemeenten. Het
zal de Franstaligen nog meer
aanmoedigenomhier tekomen
wonen aangezien ze toch kun-
nen blijven stemmen op lijsten
in Brussel. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen zullen de in-
woners van Wemmel boven-
dienverderopFranstaligenblij-
ven stemmen. De Franstaligen
winnen hier dus op twee fron-
ten.»

(ABH/JVH)

«Franstaligen winnen op twee fronten»

JanWalraet. Foto Galicia
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Het Deense Kvik biedt hedendaags design van topkwaliteit, aan transparante nettoprijzen.
De dienstverlening kiest u zelf. Van doe-het-zelf tot full-service installatie van uw keuken,
badkamer of garderobe. Kom een kijkje nemen in onze nieuwe showroom op de
Bergensesteenweg 100. De deuren gaan open op donderdag 16 september om 10u00.

Kvik Sint-Pieters-Leeuw: Bergensesteenweg 100, tel 02/300.59.49 Keuken – Badkamer – Garderobe

Deens Design aan verrassende prijzen, ook in
regio Sint-Pieters-Leeuw vanaf donderdag
16 september om 10u00

€149

Mano badmeubel met
marmeren waskom
Excl. kraan, actie onder voorwaarden.
Beperkt aantal,max. 1 per klant.
Aanbevolen reclameprijs € 499,-
Prijzen incl. 21%BTW.

OPENINGS-
ACTIE

WINJE

KEU
KEN

**

MANO HOOGGLANS

€ 8.849*,-

* De adviesprijs is incl. kasten, plinten en werkblad en excl. spoelbak, kraan, apparatuur en verlichting. Prijzen incl. 21% BTW
** Wedstrijd zonder aankoopverplichting. Voorwaarden op aanvraag in de winkel.
*** Voor de eerste 10 personen die een keuken aanschaffen voor meer dan € 3.500,- (zbtw) excl. toestellen. Aanbevolen reclameprijs € 1.150,-

Vaatwasserinbegrepenin deaankoopprijs***

OPENINGS-FEEST
16 – 18SEPTEMBER

COMPLEX ZOU MOBILITEITSPROBLEEM VERERGEREN

Provincie weigert
mileuvergunning Uplace

MACHELEN

Het staat nu vast: de provincie Vlaams-Brabant
heeft unaniem geweigerd omUplace eenmilieu-
vergunning te geven. Volgens gedeputeerde
Jean-Pol Olbrechts is de komst van het complex
nefast voor demobiliteit rondomMachelen. «De
verwachte verkeersstroom zal de Brusselse ring
nogmeer doen dichtslibben.» Bij Uplace wil men
pas vandaag reageren.

ROBBY DIERICKX

De geruchten deden maandag al
de ronde en gisteren werden die
bevestigd: de provincie Vlaams-
Brabant weigert een milieuver-
gunning te geven voor Uplace in
Machelen. Volgens de provincie
zal hetwoon-, werk- en ontspan-
ningscomplex een onoverkome-
lijke verkeersoverlast veroorza-
kenvoorhetwegennet inderegio
envormthet eenbedreigingvoor
dereconversievandevolledigein-
dustriezoneMachelen-Vilvoorde.
«Hetwegennetisnualverzadigd»,
laat gedeputeerde Jean-Pol Olb-
rechts weten. «De zone ligt im-
mersaanhetviaductvanVilvoor-
deenheefteendirectelinkmetde
Brusselse ring.Demobiliteitspro-
blematiek zal alleen maar erger
wordenendereconversievanhet
vervuilde industrieterrein zal ge-

hypothekeerdworden.»
Volgens de provincie zijn nog tal
van initiatievenophetgebiedvan
mobiliteitnodig. «Maarhetopen-
baar vervoernet vanNMBS,MIVB
enDeLijn is daarmomenteel niet
klaar voor. Het gevolg is dat dui-
zendenmensendagelijksnoglan-
ger en vaker in de files zullen
staan. Ook het sluipverkeer in de
dorpen zal onvermijdelijk toene-
men», besluit Jean-Pol Olbrechts.
UNIZO Vlaams-Brabant reageert
tevreden op deweigering. «Het is
een buitenproportioneel project
dat niet grondig genoeg onder-
bouwd is enwaarvan de noodza-
kelijke openbare mobiliteitsin-
vesteringen niet gebudgetteerd
zijn.»

Voorbijgestoken
Jean-PierreDeGroef(sp.a),burge-
meester van Machelen, is dan

weer niet te spreken over de be-
slissingvandeprovincie.«Hoekan
hetdatbevoegdeambtenarenpo-
sitiefwarenoverdeaanpakvande
mobiliteitsproblemen en dat po-
litici, diedieambtenarenaanstel-
len, er nadien een ander oordeel
over vellen? Door deze beslissing
dreigenanderegroteprojecten in
Brusselonsvoorbij testeken.»

Beroep
Doorhetweigerenvandemilieu-
vergunning,zal, indienUplacebe-
roep aantekent tegen de beslis-
sing,VlaamsministervanLeefmi-
lieu Joke Schauvliege (CD&V)
moeten bepalen of er alsnog een
milieuvergunning gegeven kan
worden. Vanuit de Vlaamse rege-

ring kwam gisteren een korte re-
actie.Minister-presidentKrisPee-
ters(CD&V):«Debeslissingvande
deputatie is een beslissing over
eendossier op eenander beleids-
niveau en daar nemen we akte
van. Zodrawe de tekst van de be-
slissing binnen krijgen, zullenwe
die grondig bestuderen, maar
voorlopig gaan we niet in op in-
houdelijke elementen. Indien er
een beroep zou komen bij de be-
voegdeminister, dan zal die con-
form de geijkte procedures een
beslissingnemen.»
Bij Uplace wilde men gisteren
nietreageren.Vandaagwordteen
persconferentie ingelast waar
men zal laten weten welke stap-
penondernomenzullenworden.

Een animatie van hoe het project er zou uitzien. Foto Galicia

Einde ruwbouwwerken
Felix Sohie gevierd
De gebouwen van het nieuwe
gemeenschapscentrum Felix
Sohie, met bijhorend politie-
commissariaat en apparte-
mentsgebouw, hebben hun
plaats inhetcentrumvanHoei-
laartdefinitief ingenomen.Om
het einde te vierenvande ruw-
bouwwerken werd gisteren
een barbecue gehouden. Alle

arbeiders mochten aanschui-
ven voor eenheerlijk stukje vis
of vlees. Het is eenswat anders
opdewerf. Totnutoeverliepen
de bouwwerken volgens sche-
ma. Als alles goed gaat, zal het
nieuwe gemeenschapscen-
trum zoals gepland eind juni
volgend jaardedeurenopenen.

(ABH)

HOEILAART

Dearbeidersmochten aanschuiven aan de barbecue omhet
einde van de ruwbouwwerken te vieren. Foto Galicia

Vijf twintigers opgepakt
voor brandstichting auto’s
De Brusselse lokale politie heeft
in de nacht van woensdag op
donderdag vijf jonge twintigers
opgepakt die in Elsene vermoe-
delijk een wagen in brand had-
den gestoken. Het voertuig
branddevollediguiteneentwee-
de wagen liep ook schade op. De
twee auto’s, een Renault Twingo
en een BMWX3, stonden gepar-
keerdindeGuillaumeMacaulaan

in Elsene. De brandweer kwam
ter plaatse om te blussen. De Re-
nault brandde volledig uit, de
BMW liep vooral schade op aan
deachterzijdeenhetdak.
Een getuige kon vijf jongeren
aanwijzen die in de buurt waren
toendebrandontstond.Het gaat
om vijf jonge twintigers. Ze zijn
allemaal ter beschikking gesteld
vanhetBrusselseparket. (ABH)

ELSENE


