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De faciliteitengemeente Kraainem is geen gemeente als een andere. 
De communautaire spanningen overheersen het politieke debat in 
de gemeente. Er zijn dringend grote infrastructuurwerken nodig, 
roepen de Nederlandstalige politici in koor, maar aan Franstalige 
kant blijft het oorverdovend stil. 
De spanningen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen zijn niet uit de lucht in de 
Kraainemse gemeentepolitiek. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 
legden slechts 2 partijen een lijst neer: de Franstaligen verenigd in het "Union des 
Francophones" en de Nederlandstaligen met een "Open" lijst. De Franstaligen 
haalden de absolute meerderheid en besturen de gemeente. Er is geen enkele 
Nederlandstalige schepen. 

Gemeenteraadslid Luk Van Biesen (Open VLD) is hard voor de meerderheid: "Sinds 
de vorige verkiezingen is er niets gebeurd. Er zijn geen investeringen gebeurd." 

Die investeringen zijn nochtans hoognodig. De voetpaden moeten worden 
heraangelegd, de rioleringen zijn aan vervanging toe en de overstromingen in laag-
Kraainem moeten worden aangepakt. Daarmee zijn meteen de uitdagingen voor de 
komende legislatuur geschetst. 

Heraanleg voetpaden dringend nodig 
"De voetpaden zijn in zeer slechte staat", geeft burgemeester Arnold d'Oreye (FDF) 
toe. De voetpaden een opfrisbeurt geven om de veiligheid van de voetgangers te 
garanderen, vormt dus een eerste concrete uitdaging. 

Rioleringswerken dringen zich op 
Maar er dringen zich nog grotere openbare werkzaamheden op. De rioleringen 
moeten worden gescheiden in afvalwater en regenwater. Dat is een Europese 
richtlijn waar veel gemeenten al gevolg aan hebben gegeven, maar waar Kraainem 
achterblijft. De straten zullen dus open moeten. Dat geeft schepen Olivier Joris 
(CDH) grif toe. Maar, "er moet stap per stap gegaan worden", zegt hij, "anders dreigt 
het onbetaalbaar te worden."  

Stormbekken tegen overstromingen 
Ook het bilan van schepen van Openbare werken en Preventie tegen 
Overstromingen Thierry Van de Plas (CDH) is mager. Het stormbekken dat de 
gemeente moet beschermen tegen overstromingen is er de voorbije legislatuur niet 
gekomen. Hij verdedigt zich met de aankoop van een vijver door het Vlaams Gewest. 
"We willen de vijver vergroten om het water op te vangen. Het risico naar nul 
herleiden is niet mogelijk." 

Mobiliteitsplan moet worden opgesteld 
Kraainem ligt tussen de Brusselse Ring en de luchthaven, een plek waar veel 
verkeer langskomt. De gemeente vreest nog meer verkeer te zullen slikken in de 
toekomst en wil hier iets aan doen. "Er moet een mobiliteitsplan worden opgesteld.", 
zegt schepen van Mobiliteit Joris. 



Inperken communautaire spanningen 
Maar om iets te realiseren in de gemeente, zullen de communautaire spanningen 
moeten dalen in de gemeentepolitiek. De inertie van het huidige bestuur is geen 
goede zaak voor de gemeente. Gemeenteraadslid Van Biesen heeft er alvast goede 
hoop op. "Ik denk dat er communautaire vrede komt, nu het FDF geïsoleerd geraakt." 
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