tjes sportten met veel enthousiasme. Foto Galicia

ve nog iets extra doen voor jonge voetballertjes. De komende
weken krijgen alle deelnemertjes een eigen uitrusting van de
club.
(RDK)
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MR en cdH samen naar de kiezer
Wat al lang in de pijplijn zat, is
nu toch zeker: MR en cdH zullen
in oktober met een gemeenschappelijke lijst naar de kiezer
trekken. Op 14 oktober nemen
dus twee Franstalige en één
Vlaamse lijst het tegen elkaar
op.
De Franstalige humanisten en liberalen zullen onder de naam
‘Gemeentebelangen’ naar de
stem van de Kraainemnaar dingen. Ze verwijzen naar het federale regeerakkoord als verklaring voor hun gemeenschappelijke lijst. Dat akkoord, in het bijzonder het luik rond BrusselHalle-Vilvoorde, leidde tot de
breuk tussen MR en FDF. Het FDF
neemt deel aan de verkiezingen
met een ‘Lijst van de Burgemeester’, die wordt getrokken door
Véronique Caprasse.
Volgens het cdH en de MR moet
de naam van hun lijst aantonen
dat ze de communautaire geschillen willen overstijgen. «We
willen steeds alle mannen en
vrouwen van goede wil van alle
partijen op een gemeenschappelijke lijst samenbrengen»,
luidt het. Kandidaat-burge-

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER
meester voor «Gemeentebelangen» is Dorothée Cardon de
Lichtbuer-Terlinden (cdH). Lijsttrekker is Elisabeth d’Ursel-de
Foestraest (MR).
Luk Van Biesen (Open VLD), lijsttrekker van de Nederlandstalige
eenheidslijst OPEN in Kraainem,
is alvast tevreden met dit
nieuws. «Het is goed dat het FDF
op deze manier geïsoleerd geraakt», aldus Van Biesen. «Dit
opent perspectieven voor ons,
want nu er drie lijsten naar de
kiezer trekken, is de kans groter
dat er een Vlaamstalige schepen
zal verkozen worden. Bij de vorige verkiezingen moesten wij
nog 25% van de voorkeurstemmen binnenhalen, nu is dat net
iets meer dan 20%.»
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kaapte OPEN zo’n 23%
van de voorkeurstemmen weg
en dat was toen net te weinig om
in het college te zetelen. (KHK)
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