
Enkel	  Franstaligen	  in	  Kraainem	  
krijgen	  nieuwe	  oproepingsbrief	  
maandag 01 oktober 2012, 20u23 Bron: Belga Auteur:  bvb 

	  
BRUSSEL	  -‐	  In	  de	  faciliteitengemeenten	  Sint-‐Genesius-‐Rode,	  
Kraainem,	  Linkebeek	  en	  Wezembeek-‐Oppem	  hebben	  de	  	  
Franstalige	  meerderheden	  hun	  inwoners	  een	  oproepingsbrief	  	  
verstuurd	  voor	  de	  komende	  verkiezingen,	  al	  gebeurde	  dit	  niet	  	  
overal	  op	  dezelfde	  manier.	  
	  
In	  Kraainem	  bijvoorbeeld	  kregen	  de	  afgelopen	  dagen	  enkel	  een	  aantal	  
Franstaligen	  een	  oproepingsbrief	  in	  de	  bus.	  Zoals	  bekend	  verstuurde	  
eerder	  ook	  gouverneur	  De	  Witte	  een	  brief.	  

“In	  juni	  heeft	  het	  schepencollege	  van	  Kraainem	  even	  veel	  
Nederlandstalige	  als	  Franstalige	  oproepingsbrieven	  laten	  drukken,	  
maar	  over	  het	  verzenden	  werd	  nadien	  niets	  meer	  beslist”,	  zegt	  Luk	  
Van	  Biesen,	  lijsttrekker	  van	  de	  Nederlandstalige	  eenheidslijst	  Open.	  
“Het	  is	  onduidelijk	  wie	  er	  achter	  het	  versturen	  van	  de	  brieven	  zit.	  Niet	  
alle	  Franstaligen	  kregen	  er	  één.	  Vermoedelijk	  gaat	  het	  om	  een	  stunt	  
van	  het	  FDF.	  Schepenen	  van	  andere	  Franstalige	  partijen	  hebben	  mij	  dit	  
weekend	  immers	  nog	  verzekerd	  dat	  er	  geen	  zouden	  opgestuurd	  
worden.	  Het	  CdH	  wil	  immers	  vermijden	  dat	  het	  door	  de	  niet-‐
benoeming	  van	  de	  burgemeester	  opnieuw	  een	  schepenzetel	  misloopt.”	  

Omdat	  de	  Franstalige	  meerderheden	  in	  enkele	  faciliteitengemeenten	  
in	  het	  verleden	  bij	  het	  versturen	  van	  de	  oproepingsbrieven	  de	  
omzendbrief-‐Peeters	  keer	  op	  keer	  met	  de	  voeten	  traden	  en	  er	  
aanduidingen	  waren	  dat	  men	  dit	  dit	  keer	  opnieuw	  zou	  doen,	  gaf	  
Vlaams	  minister	  Bourgeois	  gouverneur	  De	  Witte	  eerder	  opdracht	  om	  
in	  de	  zes	  faciliteitengemeenten	  de	  oproepingsbrieven	  zelf	  te	  versturen.	  
In	  Sint-‐Genesius-‐Rode	  en	  Linkebeek	  verstuurden	  de	  
gemeentebesturen	  hierop	  echter	  zelf	  nog	  een	  tweede	  oproepingsbrief,	  
een	  Nederlandstalige	  aan	  de	  Nederlandstalige	  en	  een	  Franstalige	  aan	  
de	  Franstalige	  inwoners.	  In	  Wezembeek-‐Oppem	  kregen	  alle	  inwoners	  
een	  Nederlandstalige	  én	  een	  Franstalige	  oproepingsbrief.	  


