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KRAAINEM

Eindelijk een Vlaamse schepen in
Eindelijk een Vlaamse schepen?

Vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde de verenigde
Franstaligen met Union nog een
verpletterende meerderheid
met 18 zetels, ofwel zo’n 76%
van de stemmen. Maar Luk Van
Biesen, lijsttrekker van de
Vlaamstalige
éénheidslijst
Open, is ervan overtuigd dat
daar deze keer verandering zal
in komen. «Wij gaan dan ook resoluut voor dat Vlaamse schepenmandaat, want dat is voor
ons de echte inzet», klinkt het.
«Ik denk trouwens dat dat rea-

listisch is, want wij voelen veel
steun van de gematigde Franstaligen.» Bij UNION, de partij van
lijsttrekkster Véronique Caprasse, zijn er trouwens al afspraken
gemaakt rond het burgemeesterschap. Zo zou Caprasse (FDF)
de eerste drie jaar burgemeester worden, daarna zou het de
beurt zijn aan Dorothée Cardon
Terlinden (CDH). Kraainem
Unie is dan weer de nobele onbekende in de gemeente. Bertrand Waucquez trekt daar de
lijst. (KHK)

4 lijsttrekker cdH-lijst in Brussel
4 haalde in 2006 de meeste voorkeurstemme
na burgemeester Freddy Thielemans (PS)

	
  

WEZEMBEEK-OPPEM

Strijd tussen Petit en Van Hoobrouck
In Wezembeek-Oppem is de situatie vergelijkbaar met die van
buurgemeente Kraainem, al is
de Vlaamse achterban er duidelijk minder aanwezig. In 2006
haalde UNION 18 van de 23 zetels zodat ook hier geen
Vlaamstalige schepen was te
bespeuren. Weinig kans trouwens dat daar deze keer verandering in komt, want de
Vlaamstalige eenheidslijst WO
Plus van Jan Walraet zal maar
weinig stemmen binnenhalen
van de Franstalige kiezers omwille van hun uitgesproken
maar ik wil niemand aanvallen...»
Huidig burgemeester Chris Andries vindt ‘ambitie’ een misplaatst woord als het over de burgemeesterssjerp gaat. «Ik was 32
jaar leraar in Campus Wemmel»,
stelt hij. «Aan de goed werkende
leerlingen gaf ik goede punten.
Dus hoop ik - zoals op school - op
goede punten. Mijn geweten is in
orde. Ik heb hier zeven dagen op
zeven hard gewerkt. Als de inwo-

Vlaams karakter. Het mandaat
van de burgemeester zal sowieso naar de Franstaligen gaan, alleens is de vraag naar wie.
Wordt het lijsttrekker Frédérik
Petit? Of kiezen de Wezembekenaars opnieuw voor lijstduwer François van Hoobrouck
d’Aspre? De uittredenend en
waarnemend burgemeester
was tijdens de vorige verkiezingsuitslag het absolute stemmenkanon met 3.196 voorkeurstemmen en hij liet al blijken
dat hij er nog een tijdje wil mee
verdergaan. (KHK)
ners dat wensen, zal ik echter met
veel plezier opnieuw burgemeester worden. Ik heb er goede hoop
op want ik hoor veel positieve geluiden. Mijn verhouding met
Marcel Van Langenhove? Die is
goed, op menselijk vlak althans.
Op politiek vlak zijn we een beetje
uit elkaar gegroeid. Maar als er
voor mijn part zeker één iemand
schepen mag worden van de Lijst
W.E.M.M.E.L, dan is hij het wel.»

BRUSSEL

Gemeenten krijgen één parkeerbeleid
Een nieuw gewestelijk parkeerbeleidsplan moet er voor zorgen dat
parkeren in Brussel niet langer een
zootjeis.ZozullenalleBrusselsegemeentes hun eigen parkeerreglement en tarieven moeten aanpassenaanderegelsdiehetgewesthen
oplegt. De controles zullen vanaf
dan ook niet meer gebeuren door
privéfirma’s.
MinistervanVervoer,BrigitteGrouwels (CD&V), is momenteel druk
bezigmethaarparkeerbeleidsplan.
Het moet een soort catalogus worden voor de negentien gemeentes
die de regels voor parkeren eens en

Brigitte Grouwels. Foto Photo News
gens minister Grouwels het gewest

2012 (51JAAR)
JOËLLE MILQUET
uit Brussel, minister van Binnenlandse
Zaken en Gelijke Kansen, vice-eerste minister

1995 (34 JAAR)
4 eerste
opvolger
senaat,
PSC
4+/- 30.000
voorkeurstemmen als eerste
opvolger,
verkozen

«1995 was een jaar
om nooit te vergeten»

«Deze foto uit 1995 is belangrijk voor mij geweest. Ik was u
Charleroi naar Sint-Pieters-Woluwe verhuisd. Niemand kend
me in het Brusselse en toch haalde ik meteen ongeveer 30.00
voorkeurstemmen voor de senaat. Een vriend met een commu
nicatiebureau wees me op de noodzaak van een goéie campag
nefoto.»
Milquets allereerste verkiezingsaffiche, was niet haar allereers
professionele fotoshoot. En dat zie je aan de details: de spontan
lach, de jas bestudeerd onbestudeerd over de schouder gegooi
«Als studente rechten werkte ik, om een centje bij te verdiene
in winkels en restaurants. Elke dag smeerde ik vijf uur lan
broodjes in een sandwichbar. Aan precies 120 Belgische fran
of 3 euro per uur. Ik heb ook wel eens meegewerkt aan ee
mode-catalogus met jassen, truien, broeken. Maar een mode
lencarrière is nooit mijn droom geweest, stel dat die al haalbaa
was geweest. Het wereldje leek me gewoon te oppervlakkig,
wou me integendeel persoonlijk engageren.»

