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Uit de qemeenteraad van 20 december 2011
Raadslid Luk Van Biesen (OPEN)
wi l van de m eerderheid met hoog
dringendheid uitleg krijgen over het
feit dat bepaalde handelaars in Hoog
Kraainem met eindejaar een voor
keursbehandeling kregen van schepen
van Middenstand Elisabeth de
Foestraets-d'Ursel (UNI ON). 'Zonder
enige goedkeuring van het schepencol
lege en zonder enig budget bestelde de
schepen voor 1.950 euro tapijt om als
een rode loper op de stoep van enkele
bevriende handelaars in het Kraainem
se gedeelte van de Stokkelse wijk uit te
rollen. Sinds vijfjaar is de schepen
bevoegd voor middenstand. Tot o p
heden bleven haar beleidsdaden dode
letter. Geen enkel initiatief nam ze ter
ondersteuning van onze handelaars.
Nu op de vooravond va n de gemeente
raadsverkiezingen bestelt ze eenzijdig,
zonder goedkeuring van het college en
zonder budget rood tapijt voor enkele
handelaars in StokkeI.'
Bijkomend probleem: wie gaat de
factuur betalen? 'Dit is zowat het ergste
waar een schepen zich toe kan laten
verleiden. Bepaalde schepenen waren
zelfs niet op de hoogte van deze zaak,
er is geen enkel verantwoordingsstuk

en er staat niets over in de recent
goedgekeurde begrotingswijziging.'
Raadslid Van Biesen geeft nog mee dat
dit punt achteraf aan de dagorde van
het schepencollege is to egevo egd. Er
klopt iets niet. Het raadslid belooft dit
volledig uit te zoeken. De voorzitter
van de raad besluit dat dit punt niet
hoogdringend is en verdaagt het naar
de volgende gemeenteraad.

> De benoeming van de nieuwe
gemeentesecretari s staat op de agenda.
Twee kandidaten zijn geslaagd voor het
examen. Er wordt echter maar één
kandidaat naar voren geschoven, die
bovendien op dezelfde dag de eed mag
afleggen. Volgens OPEN is de beslis
sing dus al op voorhand genomen en
kan de gemeenteraad niet meer in eer
en geweten stemmen. Raadsleden Luc
Timmermans en Luk Van Biesen
(OPEN): 'Dit is niet volgens de regels.
Er is bijvoorbeeld geen afweging
gebeurd van wat belangrijk is. Waarom
is het schriftelijke examen belangrijker
dan de psychotechnische proef?' De
oppositie vraagt om de resultaten van
het examen nog eens te bekijken om
daarna met een duidelijke overtu iging
te kunnen stemmen. OPEN benadrukt
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dat het hier niet over de kandidaten
gaat, maar over het principe. Volgens
OPEN ligt de stemverhouding bij de
meerderheid trouwens anders dan de
uitslag doet vermoeden en ze vraagt
om het punt te verdagen. Na een
schorsing van de zitting verdaagt de
meerderheid dit punt naar een speciale
gemeenteraad op 27 december. Op
deze gemeenteraad wordt mevrouw
Joëlle Eggermont benoemd als nieuwe
gemeentesecretaris. Zij is 34 jaar en
was voorheen al een tijdje bestuurs
secretaris in Kraainem.

> OCMW-voorzitter Chantal Ochelen
(UNION) stelt het beleidsplan en de
financiële nota van het OCMW voor.
Zij kondigt aan dat er tot op het einde
van dit mandaat geen nieuwe projecten
gepland zijn en dat er een toename is
in de maatschappelijke dienstverlening.
Dit brengt een stijging van 0,65 % met
zich mee. Het tekort komt op
1.136.000 euro.

> Schepen van Mobiliteit Olivier Joris
(UNION) kondigt de volgende
stappen van zijn mobiIiteitsplan aan.
Vooral de uitwerking in de wijk rond
de Nederlandstalige school stuit o p
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13 .30 tot 16.30
Hobbyclub Kreativa
Creatief handwerk

Zaal Ca mmeland

'.WM.#i
18 .30 tot 19.30
Turnkrincs KnA
Funky Jazz Kids (8 tot 14 jaar)

GC de Lijster bes
2000 tot 2200
Koninklijke Fanfare
'Kunst & Vrijheid'
Repetitie

Zaal Carnmeland

M·iJM·ng
9.20 tot 11.3 0
Myriam Goetcshebuer
Stretchincslessen voor
volwassenen en senioren
(niet tijdens schoolvakanties)

19.00 tot 22.00
Aquarelatelier 'de Lijsterbes'
Cursus 'aquarel en andere

waterverftechnieken'
(niet tijdens SChoolvakanties)

GC de Lijsterbes

Sporthal Kraalnem

1930 tot 2030
Turnkrincs KnA
'Zum' Fit
GC de Lijst erb es

1930 tot 2200
14.00 tot 16.00
GC de Lijsterbes
Creatieve kinderateliers voor
kleuters van 3 tot 6 jaar
(niet tijdens schoolvakanties)

14.00 tot 1700

20 .30 tot 21.30

OKRA Trefpunt 55+ Kraainem
(Gratis) koffietafel (elke eerste
maandaCS van de maand)

Turnkrincs KnA
Funky Jazz (csemencsd + 14 jaar)

GC de Lijslerbes

Ge de lijsterbes

1400 tot 16.00

Zaa l PU i<
15.00

2045 tot 22.00

OKRA Trefpunt 55+ Kraainem
Wandeltocht (elke derde
maandacs van de maand)

ZVC Mikra
Competitie zaalvoetbal
thuiswedstrijden

Zaal PU :<

Spol'thal Kraa inem

GC de Lijsterbes
Creatieve kinderateliers voor
kinderen van 6 tot 8 jaar
(niet tijdens schoolvakanties)

Hobbyclub Kreativa
Creatief handwerk

Zaal CJ mmelan d

18 .00 tot 21.30
Turnkrincs KnA
Recreatieve csym vanaf 3 jaar.
Per leeftijdscatecsorie. Meer
info: www.kna-kraainem.be

Spo rthal Kraain em
of GC de Lijs terbes

GC de lijSter bes

20.00 tot 2130

14.00 tot 16.00

Turnkrincs KnA-Venkra
Vendelzwaaien - csevorderden

Macsda Calleeuw
Tekenlessen 12 tot 16 jaar

Zaal Cammeland

Spo rthal Kraain em
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protest. Raadslid Jef Van Eeckhoudt
(OPEN): 'Dit is niet volgens de regels
van de kunst verlopen. Hier zijn een
aantal stappen overgeslagen. Er is
bijVoorbeeld geen advies gevraagd aan
de schoolgemeenschap. Volgens dit
mobiliteitsplan wordt te veel verkeer
afgeleid naar de omgeving van de
Nederlandstalige school.' Ook raadslid
Luc Timmermans (OPEN) heeft
opmerkingen. 'De buurtbewoners
werden niet geïnformeerd en kregen
geen inspraak , nochtans een prioriteit
voor deze meerderheid. Idem dito voor
de commissie mobiliteit en de gemeen
teraad. Ik stel voor om dit punt te
ve rdagen.' Beide raadsleden werden
door de waarnemende burgemeester
bijgetreden, tot ongenoegen van de
bevoegde schepen.
Deze maa nd werd bekend dat er
voor het eerst in meer dan vijftig j aa r
geen consultaties van Kind & Gezin
kunnen plaatsvinden in onze gemeen
teschool. Reden: plaatsgebrek. Raads
lid JefVan Eeckhoudt (OPEN) vindt
dit niet kunnen. 'De beslissing van het
gemeentebestuur om te moe ten
ver trekken, heeft veel onbegrip en
ontgoocheling teweeggebra cht.

•.J.ld-Ud.ma
19.00 tot 2 2.00
Filakra - O. BonnevalIe
Ledenverqaderinq (eerste
donderdaq van elke maand)
Za al Cam meland
11.00 tot 14 .00
OCMW-Kraainem
'Resto &. Co'
Ca mme lan d
13.00 tot 16.00
Aquarelatelier 'de Lijsterbes'
Cursus 'aquarel en andere
waterverftechnieken'
(niet tijdens schoolvakanties)
GC de Lijst er bes
19.00 tot 22.00
AquarelateLier 'de Lijsterbes'
Cursus'aq ua reL en andere
waterverftechnieken'
(niet tijdens schooLvakanties)
Ge de Lijst e rtjes

Ik vraag mij af of het gemeentebestuur
wel de noodzakelijke inspanningen
heeft geleverd om de mensen van de
weeg onderdak te verschaffen. In ieder
geval: het college scoort slecht in dit
dossier.' Schepen Véronique Caprasse
(UNION) antwoordt dat zij prioritei
ten moet stellen. 'De school heeft
plaatsgebrek en dan moet Kind &
Gezin andere oorden opzo eken. Ik heb
mijn verantwoordelijkheid genomen.
Wij hebben inspanningen geleverd om
nieu w onderda k te vinden , onder
ande re in de nieuwe crèche , maar dat is
niet gelukt.'
Raadslid Luk Van Biesen (OPEN) en
raadslid Ria Platel (OPEN) vinden dat
de schepen de verdomde plicht heeft
om te overleggen tot er een oplossing
uit de bus komt. Raadslid Luc Tim
mermans (OPEN) denkt dat het
gemeentebestuu r niet overloopt van
enthousiasme om tot een oplossing te
komen. 'Van deze situ atie was de
schepen al injuni op de hoogte, maar
ze heeft het laten aanslepen en moet nu
beslissen dat Kind & Gezin weg moet .
De bereidheid om de nodige inspan
ningen te leveren, is hier ver te
zoeken.'

1400 tot 18.00
OKRA Trefpunt 55+ Kraainem
Kaartnamiddaq
Za al PUK
21.00 tot 22.00
Mikra Old Timers
Vriendschappelijk zaalvoetbal 35+
Sporth al Kraain e m

'@!i.ma
18.00 tot 2000
OKRA Trefpunt 55+ Kraainem
Gemeenschapsdansen
Zaa l PUK

> OPEN vraagt waarom de gemeente
lijke ontva nger nog steeds weigert om
de 25.000 euro werkingssubsidies uit te
betalen aan de vzw Sport. De waarne
mende burgemeester vindt dat dit punt
achter gesloten deuren behandeld moet
worden. Na een lange technische uitleg
komt de ontvanger tot het besluit dat
er in het verleden een aanzienlijk
tekort w erd geconstateerd en dat er
hierdoor een duidelijk probleem is. De
oorzaak werd ec hter niet uitgeklaard
en weggewerkt met gemeentelijke
subsidies. Ook werd er niet nagekeken
of alles wettelij.)c gebeurt. Daar bestaat
volgens de ontvanger de nodige twijfel
over. Raadslid Luc Timmermans
(OPEN) vindt deze uitleg ontoerei
kend. 'De ontvanger trek t niet alleen
de werking van de vzw Sport in
twijfel , maar ook de werk ing van de
gemeenteraad. Wij keuren tenslotte de
subsidies goed. Terugkijken om te
constateren dat er problemen geweest
zijn, daar is niets mis mee, maar dit
gebruiken om bepaalde zaken niet te
wi llen doen, kan niet.' Bevoegde
schepen Thierry Van de Plas (UNI ON)
vraagt de ontvanger wat hij van plan is.
'Ik betaal niet', is het duidelijke
antwoord . Raadslid Luk Van Biesen
(OPEN) stelt een oplossing voo r. 'D e
gemeente stort twee keer 12.500 euro
op de rekeningen van beide sportraden
in onze gemeen te en zij storten het op
hun beurt door naar de vzw Sport.
Probleem opgelost.' Het schepencollege
zal hierover moeten beslissen .

9.00 tot 10 .30
Turnkrinq KnA
Recrea jonqeren ju mp team
(specialisatie, na test)
Spo rtha l :< raa in em
10.30 tot 12.00
Turnkrinq KnA
Demo qym team (selectie)
Sp ort ha l Kraainem
10.00 tot 11.00
Turnkrinq KnA-Venkra
Vendelzwaaien - beqinners
vanaf 8 jaar
Spo rt hal Kra ainem
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1O.OOtofT2.00
Turnkrinq KnA
Recrea art-qym dames
(speciaLisatie, na test)
Sportha l Kraa inem
900 tot 10.30
Turnkrinq KnA
Recrea rit m ische '1ym
(specialisatie , na test)

11.00 tot 12.00
Turnkrinq KnA-Venkra
Vendelzwaaien - qevorderden
Sportha l Kraai rl e m
12.00 tot 13.00
Mikra
Badminton voor jonqeren vanaf
6 jaar (3 x per maa nd,
september t ot jun i)

13.00 tot 14.30
ZVC Mikra
ZaaLvoetbal voor jonqeren
vanaf 6 jaar (3 x per maand,
september tot juni)
Sp orthal Kraa inem

f*·i~i.m.
9.00 tot 1200
Filakra - O. BonnevalIe
Ledenverqaderinq (elke derde
zondaq van de maand)
Zaa l Cammela nd
18.00 tot 19.00
ZVC Mikra
Competitie zaalvoetbal
thuiswedstrijden
Spo rtha l Kra ainem
19.00 tot 21.00
Mikra
Badminton recreatief voor
volwassenen (3 x per maand,
september t ot juni)
Spor+hal Ka,,; ~ e

