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MERCHTEM In 1976 zette
Luc Van Weyenberg (71) zijn
eerste stappen in de politiek.
Hij kwam op voor de Volks-
unie, maar werd toen niet ver-
kozen. Later lukte dat wel. Hij
werd raadslid, vervolgens
schepen en dan burgemeester.

Zijn grote passie zijn cijfers.
Hij volgt vandaag nog altijd
zeer geboeid de gemeentefi-
nanciën. Dat doet hij voortaan
vanop de publieksbanken. Hij
vond het tijd voor verjonging.

‘In 1982 behaalde de toenma-
lige CVP onder burgemeester
Hubert Jeghers elf zetels. Ge-

meentebelangen strandde ook
op elf zetels en ik was ook ver-
kozen. In die tijd waren het in
feite verkiezingen tussen de
fanfare (CVP) en de harmonie
(Gemeentebelangen/liberaal).
Ik wist toen dat we de CVP-
meerderheid na vijftig jaar
konden breken. Dat deed ik en
ik werd burgemeester. Ik vond
Hubert Jeghers wel één van de
bekwaamste burgemeesters
die de CVP ooit in Merchtem
heeft gehad. Hij kwam van het
Rekenhof. Ik werkte als Euro-
pees functionaris.’

‘De zes jaar dat ik burgemees-
ter was, heb ik hard gewerkt.
Tot 3 uur ’s morgens was ik be-

zig met de financiën van de ge-
meente. Want hoe je het ook
draait of keert: dat is het be-
langrijkste departement. Het is
hard werken op de achter-
grond, want kiezers zien niet
dat je werkt. Zonder een goed
financieel beleid kunnen sche-
penen ook hun dromen niet re-
aliseren.’

Balans

‘Door de financiën op orde te
houden, kon er later veel ge-
bouwd worden: het rustoord,
sportcomplex de Dooren en
andere projecten. In 1988 en in
1994 belandde ik eerst met

vier en dan met drie raadsle-
den onder ‘Burger’ in de oppo-
sitie’, aldus Van Weyenberg.

Maar in 2000 zag Van Wey-
enberg opnieuw zijn kans. Bur-
gemeester Eddie De Block
(VLD) behaalde toen geen
meerderheid, maar kon een ak-
koord met Burger sluiten. Jan
Kartounian en Luc Van Wey-
enberg werden beiden sche-
pen. ‘Het was de mooiste peri-
ode in mijn politieke loop-
baan’, zegt Luc Van
Weyenberg. ‘De samenwerking
met Eddie verliep goed en ik
was zeer trots als schepen van
Financiën een mooie balans te
kunnen voorleggen.’

Oud-burgemeester Luc
Van Weyenberg van
Merchtem neemt
afscheid van de poli-
tiek. ‘Ik zal nu in het
publiek zitten tijdens
de gemeenteraad, niet
langer als politicus,
maar als geïnteres-
seerde Merchtem-
naar.’

JORIS HERPOL

Oud-burgemeester Van Weyenberg neemt
na 36 jaar afscheid van gemeentepolitiek

‘Cijfers blijven
mijn grote passie’

,, LUC VAN WEYENBERG
Oud-burgemeester

Financiën is
het belangrijkste
departement, want
zonder kan
het bestuur niets
realiseren

Luc Van Weyenberg kijkt tevreden terug
op 36 jaar gemeentepolitiek. Foto: jhp

MEISE De werken voor de
aanleg van de rotonde op het
kruispunt Ossegemstraat -
Verbindingsweg in Meise zijn
achter de rug. Dat is een ver-
ademing voor de pendelaars
die werden geconfronteerd met
meer fileleed dan normaal.
Dankzij de rotonde kan het
doorgaand verkeer opnieuw via
de brug en de Verbindingsweg
rond Wolvertem-centrum rij-
den. De handelszaken in Wol-
vertem centrum zijn voortaan
ook beter bereikbaar.

De kasseistrook aan het einde
van de Ossegemstraat is in zeer
slechte staat en wordt daarom
afgesloten voor herstelling.
Eerstdaags wordt ook gestart
met de werken aan het kruis-

punt Hoogstraat - Wilgenlaan.
Voor deze werken wordt dit
kruispunt volledig afgesloten.
Voor het doorgaand verkeer
wordt een omleiding voorzien
via de route Ossegemstraat -
Verbindingsweg - Driesstraat.
Het plaatselijk verkeer kan het
handelscentrum van Wolver-
tem bereiken via de route Wil-
genlaan - Tramlaan - Gezelle-
laan - Hoogstraat. Om een vlot
verkeer toe te laten, wordt in
de Godshuisstraat, in het begin
van de Karel Baudewijnslaan,
de Lindenlaan en de Gezelle-
laan parkeren langs één kant
toegepast. Alle doorgaand
zwaar verkeer wordt verboden
in het centrum. Bussen van De
Lijn volgen een omleiding. (jhw)

Rotonde open, werken in
Hoogstraat van start

WEERDE
Zesde Weerdse
Bierproeverij

Al voor de zesde keer or-
ganiseren de Chirojongens
van Weerde en de Weerdse
Bierfeesten op 23 en 24 fe-
bruari hun tweejaarlijkse
Bierproeverij in d’Oude
School in Weerde. Dit jaar
hebben ze de bierlijst uit-
gebreid en staan er maar
liefst 70 verschillende Bel-
gische bieren op de kaart,
naast tal van bierversnape-
ringen. Op zaterdag 23 fe-
bruari is Sven Gatz uitge-
nodigd, directeur van de
Unie van Belgische Brou-
wers, om de Belgische bie-
ren te promoten. Van die
gelegenheid maken ze ook
gebruik om de affiche van
de Weerdse Bierfeesten
voor te stellen, die naar
aanleiding van de 30ste
editie in een compleet
nieuw jasje is gestoken.
(sdz)

OPWIJK
Info over
hartstilstand
en reanimatie

Voetbalclub KSK Opwijk
organiseert in haar club-
huis aan de Ringlaan een
informatie-avond over
hartstilstand en reanima-
tie. Cardiologen Peytchev
en Leeman geven uitleg
over hartstilstand bij
sportbeoefening en reani-
matie. Het Rode Kruis van
Opwijk en Jan De Smet,
die verpleger is bij de
brandweer in Asse, tonen
hoe een reanimatie in de
praktijk uitgevoerd wordt.
Ze tonen een demo over
een automatische externe
defibrilator (AED). Ouders,
spelers, trainers, suppor-
ters en alle andere belang-
stellenden, ook zij die geen
banden hebben met de
club, zijn welkom op de in-
fo-avond van vrijdag 22 fe-
bruari om 19 uur. Info:
www.kskopwijk.be. (ego)

KRAAINEM Het zonnetje
hield zich zaterdag wel verbor-
gen, maar de carnavalstoet in
Kraainem toverde een glimlach
op het gezicht van vele mensen.
Al voor de 38ste keer trok dit
bonte gezelschap van prinsen,
dansgroepen en praalwagens
door de straten van Kraainem.
En ook nu had zich een grote
groep mensen verzameld rond
het parcours om mee te genie-
ten van dit spektakel. Volksver-
tegenwoordiger Luk Van Biesen
(Open VLD), de applausmeester
van dienst, genoot zoals steeds
van het carnaval in zijn ge-
meente. En ook prinses Wendi
was door het dolle heen. ‘Het
was een superdag. Liefst 31
groepen gingen mee in de stoet
die alleen maar mooie wagens
telde. En ook de sfeer langs het

parcours was dik in orde. Dit
jaar hebben we ook terug ons
danscafé opengehouden omdat
we merkten dat veel cafés niet
lang open bleven met carnaval
en dat de carnavalssfeer daar

niet altijd top was. Maar ons
danscafé was een schot in de
roos. Het feest is er tot in de
vroege uurtjes voortgezet’, vat-
te Prinses Wendi het hele feest-
gebeuren samen. (sdz)

Kraainem Carnaval verloopt sfeervol

Liefst 31 groepen namen deel aan de stoet. Foto: sdz
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KOEKELBERG
Minderjarige
heeft valse
biljetten op zak

Enkele ongeruste buurt-
bewoners hebben zater-
dagavond de politie ver-
wittigd nadat ze vijf jonge-
ren aan de Wapenstil-
standstraat de inhoud van
een portefeuille zagen ver-
delen. De politie besloot
het vijftal te controleren.
Daarbij vonden ze een
hoop gsm's die als gesto-
len waren opgegeven. Bo-
vendien had een 17-jarige
jongeman liefst vijftien
valse bankbiljetten van
vijftig euro op zak. Waar
hij die had gehaald, wilde
hij de agenten niet vertel-
len. Bij een andere ver-
dachte, de 37-jarige Bantu,
werd een grote hoeveel-
heid drugs gevonden in
zijn woning, klaar voor
verkoop. Alle verdachten
waren reeds gekend door
het gerecht voor criminele
feiten. De dealer en de
minderjarige werden uit-
eindelijk ter beschikking
gesteld van het parket.
(rdb)

VILVOORDE/
MACHELEN
Inbraken in
wagens en firma

In de Beaulieustraat in
Machelen werd ingebro-
ken bij een firma. De buit
is er niet gekend. In Vil-
voorde werd een gepar-
keerde wagen langs de In-
dringingsweg opengebro-
ken. Op de Albert I-laan,
de Haesendonckstraat en
in Den Brand werden in-
braakpogingen in wonin-
gen vastgesteld. (rdb)

ST-JANS-MOLENBEEK
Dronken
inbreker gevat

In de Ransfortstraat in
Sint-Jans-Molenbeek
werd zondag een 33-jarige
inbreker op heterdaad be-
trapt. De bewoner werd
gewekt door het lawaai en
alarmeerde de politie. De
inbreker, van Nederlandse
origine en dronken, deed
daarop alsof hij zich ver-
gist had van woning. Hij is
reeds gekend in zijn thuis-
land voor inbraken. (rdb)

ST-JANS-MOLENBEEK
Drugsdealer op
plein opgepakt

Op het Sint-Jan Baptist-
voorplein in Sint-Jans-
Molenbeek werd zondag-
namiddag een 37-jarige
drugsdealer betrapt door
de politie tijdens een ver-
koop. Daarbij werd er iets
meer dan twee gram he-
roïne verkocht. De dealer
is gekend bij de politie en
werd dan ook ter beschik-
king gesteld van het par-
ket. (rdb)

Niemand die kan ontkennen
dat Hee Tervuren de voorbije ja-
ren is uitgegroeid tot een topfes-
tival, dat al tienduizenden bezoe-
kers uit de brede regio kon beko-
ren. Maar Hee Tervuren 2013
staat voor een cruciaal jaar. Het
nieuwe gemeentebestuur van
Tervuren heeft besloten om en-
kele aanpassingen door te voe-
ren voor de nieuwe editie. Zo
wordt het festival teruggebracht
naar een driedaags festival en
ook het voortbestaan van de ju-
nioreditie is onzeker.

Het festival blijft wel gratis en
ook de muziekliefhebbers mogen
op beide oren slapen want Hee

Tervuren lijkt allerminst aan
kwaliteit in te boeten. Dat blijkt
uit de eerste namen die burge-
meester Jan Spooren (N-VA)
gisteren bekend maakte. ‘We
blijven ook trouw aan het con-
cept van de vorige edities met op
vrijdag een festivaldag die zich
voornamelijk richt op een iets
ouder publiek. Dan betreden de
Soul Brothers het podium en na-
dien volgt een dj-set van een
StuBru-dj. Op zaterdag richten
we onze pijlen vooral op de jon-
gere generaties en boekten we
ondertussen al Marco Z, Zornik
en Discobar Galaxie. Op zondag
ten slotte starten we omstreeks
15uur met een optreden voor de
allerjongsten. Tegen de avond
mikken we vooral op onze senio-
ren met onder meer Frank Boei-
jen. De volgende weken zullen
daar nog enkele namen bijko-
men.’

Door de machtswissel in Tervu-
ren was er enige tijd onduidelijk-
heid over de toekomst van het
festival. Hee Tervuren was na-
melijk het stokpaardje van voor-
malig burgemeester Bruno Eu-

laerts (GT-VLD). Hij stampte het
in 2002 uit de grond en zorgde
ervoor dat het kleine festivalletje
van toen kon uitgroeien naar een
vierdaags gratis festival. Het
nieuwe gemeentebestuur heeft
inmiddels beslist om door te
gaan met Hee Tervuren, mits
enige aanpassingen.

‘Het festival blijft Vlaams en
gratis’, zegt burgemeester Jan
Spooren (N-VA). ‘Maar wij wil-
len het project wat afbouwen zo-
dat het meer op maat van Tervu-

ren is. Want wij zijn geen
Werchter en wij hebben ook die
ambities niet. Daarom werd be-
slist om Hee Tervuren terug te
brengen naar een driedaags fes-
tival. Donderdag wordt ge-
schrapt. Na het festival komt er
een evaluatie en zullen we zien
waar er zich nog meer aanpas-
singen opdringen.’

Oppositiepartij en grondlegger
van het festival GT-VLD is niet
te spreken over het vernieuwde
concept.

Vernieuwd Hee Tervuren maakt eerste namen bekend

‘Het festival blijft Vlaams en gratis’, zegt
burgemeester Jan Spooren (N-VA). Foto: ddl

TERVUREN Het gemeente-
bestuur van Tervuren
heeft de eerste namen van
Hee Tervuren 2013 bekend
gemaakt. Onder meer Mar-
co Z, Frank Boeijen en Zor-
nik zullen de zomervakan-
tie muzikaal aftrappen. Het
festival blijft gratis, maar
zal nu slechts drie dagen
duren.

BRUSSEL Klaas De Schou-
wer, Brussels districtverant-
woordelijke bij Scouts en Gid-
sen Vlaanderen, heeft de toe-
vloed aan Franstaligen
duidelijk zien evolueren. ‘Tot
zo'n vijftien jaar geleden had-
den we bij mijn eenheid in
Evere maar drie of vier Frans-
taligen op een groep van twin-
tig. Vandaag is dat al de helft.
Al moet ik wel zeggen dat er
veel tweetaligen zijn’, zegt hij.
En ook Maya Meesters, hoofd-
leidster van de Chiro in Koe-
kelberg, ziet de trend: ‘We
hebben altijd al Franstaligen
gehad. Dat is een verschil met
de Chiro in Vlaanderen. Maar
nu maken ze zeker de helft
van onze leden uit.’

Gestimuleerd vanuit scholen

Een en ander heeft te maken
met de groeiende interesse
voor het Nederlands. ‘Er zit-
ten tegenwoordig veel anders-

taligen in de Vlaamse Brussel-
se scholen. Wij merken dat de
leerkrachten hen aanraden om
ook buiten de schooluren met
het Nederlands in contact te
komen. Een gevolg is dat we
steeds meer vragen krijgen
van de leiding, die wil weten
hoe je daarmee omgaat’, zegt
Hanne Vandesompele, stads-
werker voor Chiro Brussel.

Hebben de kinderen geen ba-
siskennis van het Nederlands,
dan worden ze meestal door-
verwezen. ‘We geven het adres
van Franstalige scouts of in-
formeren de ouders over de

zomerspeelpleinwerking van
de VGC, waarbij de kinderen
wat Nederlands kunnen op-
pikken. Als we dat niet doen,
ontstaan er subgroepen. Dat is
niet goed voor het groepsge-

voel’, zegt Trees Vanden-
bulcke van Scouts en Gidsen
Vlaanderen.

Nederlands blijft dus wel de
voertaal in beide jeugdbewe-
gingen. ‘Wie bij ons drie keer
een opmerking krijgt omdat
hij Frans spreekt, heeft ‘prijs’’,
vertelt hoofdleidster Maya.
‘Die moet dan bijvoorbeeld
even aan de kant gaan staan of
meehelpen met de afwas.
Maar dat valt niet vaak voor.
Het is de bedoeling dat het
leuk blijft.’ Alle Nederlandsta-
lige jeugdbewegingen samen
in Brussel tellen 2.330 leden.

Steeds meer andersta-
ligen kiezen voor
Nederlandstalige
jeugdbewegingen in
Brussel. In sommige
afdelingen spreekt de
helft van de leden al
een andere taal thuis.
Dat bevestigen Chiro
en Scouts en Gidsen
Vlaanderen.

BART BIESEMANS

Interesse van anderstaligen voor Nederlands groeit

Meer Franstaligen in
Brusselse scouts en Chiro

,,MAYA MEESTERS,
Hoofdleidster Chiro
Koekelberg

Wie bij ons drie keer
een opmerking krijgt
omdat hij Frans
spreekt, heeft ‘prijs’

Wie geen basiskennis van het Nederlands
heeft, wordt wel meestal doorgestuurd
naar Franstalige jeugdbewegingen. Foto: dbb


