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In Kraainem en Linkebeek hebben de Franstalige partijen toch een
eenheidslijst ingediend, ondanks eerdere geruchten. In Kraainem gingen
cdH-MR en het FDF tot voor kort apart naar de kiezer, maar uiteindelijk
werd een gemeenschappelijke lijst Union ingediend. In Linkebeek zou
MR opkomen met een eigen lijst, maar ook daar werd beslist om samen
de 'Lijst van de Burgemeester' te vormen.
Lijsttrekker van 'Union' in Kraainem is Veronique Caprasse (FDF) wiens
kandidatuur als burgemeester vorig jaar geweigerd werd door Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois. Tweede op de lijst staat schepen
Olivier Joris (CdH) en derde is Elisabeth de Foestraets-d'Ursel (MR).
Uittredend waarnemend burgemeester Arnold d'Oreye de Lantremange is
lijstduwer.
Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen, lijsttrekker van de Vlaamse eenheidslijst
Open, is verrast dat de Franstaligen ook een eenheidslijst indienen. "De
afgelopen maanden heeft cdH-MR in pamfletten laten weten dat ze
afzonderlijk zouden opkomen. Daarbij leverden ze felle kritiek leverden op het
FDF. De enige reden waarom ze het doen, is omdat ze willen voorkomen dat
de Vlamingen een schepenzetel halen".

Naast de Vlaamse eenheidslijst Open dingt ook de nieuwe tweetalige lijst
Kraainem-Unie naar de gunst van de kiezer. Geen enkele Franstalige noch
Vlaamse partij steunt Kraainem-Unie.
Linkebeek
In Linkebeek staan de Franstalige partijen allemaal op de 'Lijst van de
Burgemeester'. Die wordt aangevoerd door uittredend waarnemend
burgemeester Damien Thièry (FDF).
Het MR kondigde vrijdag nog aan met een eigen lijst te zullen opkomen.
Volgens Thiéry was dit echter een manoeuvre van nationaal MR-voorzitter
Charles Michel en werden de problemen inmiddels op lokaal vlak opgelost.
In 2006 dongen nog twee Franstalige lijsten naar de gunst van de kiezer.
Naast de lijst Ensemble-LK-Samen van Thiéry die toen 10 van de 15 zetels
haalde, was er nog de Lijst van de Burgemeester van toenmalig burgemeester
Marc De Neef.
Die laatste formatie behaalde drie zetels, maar komt dit jaar niet meer op
omdat De Neef stopt met lokale politiek. De Vlaamse eenheidslijst, die in 2006
2 zetels behaalde, komt nog wel op.	
  

