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VLAAMSE RAND

Kreten&
gefluister

Meer kinderen in
Nederlandstalige
scholen
| In de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse
Rand rond Brussel lopen vandaag 3.695 kinderen school in
het Nederlandstalig onderwijs.
Dat is goed voor 55,7 procent
van alle schoolgaande kleuters
en leerlingen. In het Franstalig
onderwijs zijn er 2.939 kinderen
ingeschreven.
Dat blijkt uit cijfers verzameld
door Open VLD-kamerlid Luk
Van Biesen. Die vraagt extra
steun van de Vlaamse overheid
om de capaciteitsproblemen in
de Nederlandstalige scholen aan
te pakken. In de voorbije tien
jaar zijn er volgens Van Biesen
442 ‘Vlaamse’ kleuters en leerlingen bijgekomen, tegenover
107 Franstalige. (jir)
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Oud-minister
Jacques Hoyaux
overleden
BRUSSEL | Voormalig PS-minister Jacques Hoyaux is op 82jarige leeftijd overleden. De
Franstalige socialist bouwde een
carrière uit als senator, staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen en minister van Nationale Opvoeding. In 1977 trad
Hoyaux toe tot de regering-Tindemans IV, en was hij belast
met de uitvoering van het gecontesteerde Egmontpact. In de
regering-Martens I, in 1979,
werd hij Franstalig minister van
Nationale Opvoeding. Zijn korte
passage werd gekenmerkt door
de weigering om het Vlaamse
schooltje in Komen te
financieren. (belga)

Philippe ChansayWilmotte, de ondervoorzitter
van de PersonenPartij, heeft
al zijn functies binnen de
partij neergelegd en zijn
lidmaatschap opgezegd.
Chansay-Wilmotte haalde
enkele keren het nieuws met
omstreden uitspraken over de
islam. Ook de Naamse Robert
Wauthy trekt ‘in dezelfde
context’ de deur achter zich
dicht, luidt het zonder
verdere uitleg. De
PersonenPartij van advocaat
Mischaël Modrikamen zag
eerder al haar enige kamerlid,
Laurent Louis opstappen.
Veel volk blijft er niet over.

	
  

‘Mijo béer’
U vraagt zich wellicht af in
welke taal bovenstaande regel
geschreven is. In het
Nederlands, of toch het
Nederlands volgens het
kabinet-Wathelet. Een
Vlaamse diplomaat die na
jaren dienst uit de VS
terugkeerde, wacht al meer
dan acht maanden op een
Belgische nummerplaat. Hij
stuurde een mail naar het
kabinet van staatssecretaris
voor Mobiliteit Melchior
Wathelet (CDH) en kreeg
volgend antwoord terug:
‘Mijo béer, Orwell i dit en
probleem van belasting of
van inschrijving. Dus
financien of vervoer. Is dit
kia komende van vs. Waarom
betalen als u hebt nog Geen
kentekenplaat.’ De excellentie
heeft intussen laten weten
dat hij de weinig leesbare
mail ‘betreurt’.

Had je tien
miljoen...
Als de wet op de
partijfinanciering niet
verandert, zal de hervorming
van de Senaat alle politieke
partijen samen meer dan tien
miljoen kosten. Volgens het
vakblad Dag Allemaal, dat
zich daarvoor onder meer
beroept op de berekeningen
van professor Bart Maddens,
zoeken de partijsecretarissen
in alle stilte naar manieren
om hun eigen ‘bijzonder

Belgacom, een van de grote pleitbezorgers v
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