genwoordig nogal wat Frans
worden gesproken, en dat moet
de nieuwe schepen tegengaan.
Hoe dat moet, weet lokaal Maerevoet niet. ‘Dat moet de nieuwe
schepen juist uitzoeken.’ (bm)

VLAAMSE RAND

Vier op de tien
stemmen Vlaams

van de buurlann de (onzekere)
e komende twee
n. Veel minder
s er gisteravond
van een lastene bedrijven, die
o zou bedragen.
ig, was als reacwerkgeversfede-

r)

justitie en dee op de drie.

zekerheid wordt
nstens 600 milgelijk meer om
et dicht te fietde helft komen
ng van het budekostenverzekevoogdij van PSOnkelinx – met
(jir)

BRUSSEL Op 14 oktober
stemde 41,78 procent van alle
kiezers in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel
ook voor een Vlaamse partij. Iets
meer dan de helft, 53,99 procent
van de kiezers, stemde voor de
Franstalige eenheidslijst UF.
Voor de taalneutrale partijen als
PVDA-PTB, Piraten en Belg-Unie
was er 4,23 procent aanhang.
Dat leert een analyse van de
uitslagen, in de zes gemeenten,
voor de provincieraadsverkiezingen, zegt Luk Van Biesen, Kamerlid voor Open VLD en al
dertig jaar gemeenteraadslid in
Kraainem. Van Biesen noemt de
uitslag voor de Vlaamse partijen
‘bemoedigend’.
‘Deze uitslag is beter voor de
Vlaamse partijen dan die bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Vooral in de faciliteitengemeenten waar de communautaire
problemen werden verhoogd
door de niet-benoemde burgemeesters, houden de Franstalige
partijen beter stand. Gematigde
Franstaligen of taalgemengde
gezinnen durven lokaal nog niet
te zeggen dat ze liever bij Vlaanderen behoren.’ (jir)

TAALWET

Bijna geen
Nederlands in Walibi

BRUSSEL Het pretpark Walibi, in het Waals-Brabantse Waver, krijgt op de internetsite
Looopings.nl zware kritiek te
slikken van Nederlandstalige
bezoekers omdat er blijkbaar
weinig personeelsleden Nederlands spreekt. Marketingdirecteur Oliver Snyers geeft toe dat
er ‘een groot probleem is’. Amper
10 procent van het personeel is
er tweetalig. ‘Het is erg moeilijk
Nederlandstalige werknemers te
vinden, maar we proberen er
iets aan te doen. Zo rekruteren
we samen met de VDAB in
Vlaams-Brabant, onder meer in
Leuven. Maar voor veel mensen
blijkt het Waalse Waver te ver.’
Het personeel krijgt in ieder
geval een basiscursus Nederlands en elke vrijdag worden er
Vlaamse schlagers gedraaid in
het bedrijfsrestaurant.’ (cdh)

	
  

