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zeld van een twintig zwarte pieten werd de grote
kindervriend luid toegejuicht door een duizend
kinderen die al vanaf de vroege namiddag de talloze sinterklaasliedjes aan het repeteren waren.
De pieten deelden mandarijntjes en snoepjes uit.
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«Maandag hebben we
spandoek opgehangen m
boodschap ‘Blij dat je op tij
Op tijd komen blijft nat
een moeilijke zaak, omd

kinderen bestaat.
Rond 16 uur kregen de kinderen eindelijk de pakjes
waar ze al zo lang naar uitkeken.
Een uur later moest de sint weer vertrekken met
zijn boot. (KHK)

«Hoop voor Vlaming in faciliteitengemeenten»

Volgens Luk Van Biesen, kamerlid
en al 30 jaar gemeenteraadslid in
Kraainem, ziet de toekomst voor
de Vlaming in de faciliteitengemeenten er weer rooskleurig uit.
Hij concludeert dat na een analyse van de voorbije provincieraadsverkiezingen waaruit blijkt
dat anderstaligen lang niet allemaal op Franstalige lijsten stemmen.
«Voor de provincie is er opvallend
veel op de Vlaamse lijsten ge-

stemd», aldus Van Biesen. «Een
vergelijking tussen de uitslag op
gemeentelijk en provinciaal vlak
geeft een opmerkelijk resultaat.
In Wezembeek-Oppem bijvoorbeeld stemde 22,3% op WOplus
terwijl de Vlaamse partijen voor
de provincie 32,12 % van de stemmen binnen haalden. Eén van de
verklaringen is simpel: mensen
stemmen op provinciaal vlak
voor een beleid en niet voor een
taal. Omdat er in de faciliteitenVK

gemeenten nog steeds veel communautair gekibbel is, hebben de
Franstalige lijsten op gemeentelijk vlak dan ook makkelijker
stand gehouden.»
Van Biesen ziet een positieve evolutie voor de zes faciliteitengemeenten. «Op gemeentelijk niveau was de verhouding tussen
Franstalige en Vlaamstalige lijsten nog 80 % tegen 20 %. Voor de
provincie is dit al geëvolueerd
naar 53 % tegenover 42%.» (KHK)
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