
Traditiegetrouw nodigen Open Vld Kraai-
nem en Wezembeek-Oppem, Librado en 
Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen u 
van harte uit om samen met hen het glas te 
heffen op het nieuwe jaar. We kijken samen 
met u terug op het jaar dat voorbij is, maar 
ook naar het jaar dat nog moet komen. 
Kom langs, breng je buren, vrienden mee 
en samen wisselen we ideeën uit om onze 
gemeente nog aangenamer te maken . 

Tot zondag 5 februari in GC De Kam!?

Comme de tradition, l’Open Vld de Kraai-
nem et Wezembeek-Oppem, Librado et le 
Député Luk Van Biesen vous invitent de 

tout coeur à lever ensemble un verre pour 
fêter l’année nouvelle. Venez-y avec amis 
et voisins afin d’échanger quelques idées 
en vue d’une vie plus agréable encore au 
sein de notre commune.

A dimanche 5 février au GC De Kam!?

Open Vld Kraainem and Wezem-
beek-Oppem, as well as Librado, invites 
you to raise a glass together with them for 
the New Year during their traditionally new 
years reception. 

See you on Sunday, 

Open Vld nodigt u uit op hun nieuwjaarsreceptie!
L’Open Vld vous invite à sa réception de nouvel an! 
Open Vld invites you on their New Year reception! 

Zondag 5 februari om 
10u30 Dimanche 5 

Février à 10h30 Sunday, 
February 5th at 10:30 

am @ GC De Kam - 
Beekstraat 172
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Nieuws uit uw 

buurtKRAAINEM/
WEZEMBEEK-OPPEM



Op 10 en 11 december werd begonnen met de aanloop naar 
het nieuwe jaar en de feesten. Kraainem organiseerde zijn jaar-
lijkse Kerstmarkt. Op het grasveld voor het gemeentehuis stond 
een aangename mix van standjes waar allerhande snuisterijen 
verkocht werden. Natuurlijk mocht de innerlijke mens niet ver-
geten worden en werd er een natje en een droogje aangeboden. 
Ook de liberale socio-culturele kring Librado was van de partij 
met een standje waarop oesters, cava en jenever te verkrijgen 
waren. Het werd een gezellige bedoening waar iedereen, vrien-
den, kennissen en buren en de Kerstman mekaar ontmoeten. 
Zeker voor herhaling vatbaar!

Als lid ontvangt u niet enkel een per-
soonlijke uitnodiging voor onze acti-
viteiten, u kan ook actief deel uitma-
ken van ons bestuur en beleid. Al uw 
ideeën voor de toekomst kan u ons 
bezorgen via onze voorzitters. Alles is 
mogelijk met uw steun. Uw steun is 

cruciaal voor ons.

Word daarom vandaag nog lid van 
Open Vld Wokra door slechts tien 
euro over te schrijven op onze reke-
ning (BE85 8538 5456 7406). Vermeld 
zeker uw naam en adres!

Kraainem voor een 
weekend omgetoverd tot 
kerstdorp

Steun Open Vld Kraainem / 
Wezembeek-Oppem en word lid! 

Op 11 november bracht ook Open Vld 
hulde aan de Oudstrijders en werden 
bloemen neergelegd bij het monu-
ment van de oorlogshelden in Wezem-
beek-Oppem.

De leerlingen van de basisscholen in We-
zembeek-Oppem brachten op hun eigen 
manier hulde aan de Oudstrijders. Voor 
Open Vld is het belangrijk dat er in de ba-
sisscholen aandacht wordt besteed aan 
de wereldoorlogen. “Kinderen groeien op 
in een land waar al lange tijd geen oorlog 
meer is, maar ze mogen nooit vergeten 

welke offers hun (over)grootouders heb-
ben gebracht.”

“Daarom is het belangrijk dat scholen 
deze geschiedenis meegeven aan hun 
leerlingen. Door de verhalen van de leer-
lingen op 11 november voel je dan ook 
dat ze weten wat we herdenken. Maar 
wat gebeurt er in Kraainem?”, aldus Rudi 
Vandervorst. 

We mogen nooit vergeten wat onze Oudstrijders gedaan hebben voor
ons! Daarom brachten de leerlingen van de basisscholen in 
Wezenbeek-Oppem samen hulde op 11 november.

Er heerste een gezellige Kerstsfeer bij het standje van 
Librado. 

Patrick Blyaert en Luk Van Biesen bij 
het monument van de oorlogshelden 
in Wezembeek-Oppem



Zonder de buurtbewoners van A. 
Lenaertsstraat op een degelijke manier 
te informeren, verschenen er begin 
december enkele aanplakborden in hun 
straat met de aankondiging van de bouw 
van een nieuwe aardgasinfrastructuur 
van Fluxys. 

Voor Open Vld’er en buurtbewoner Pa-
trick Blyaert is de manier van communi-
catie ondermaats: er werd niets gecom-
municeerd vanuit de gemeente naar de 
bewoners toe. Daarom hebben twintig 
buurtbewoners op de valreep hun protest 
over de locatie van het station kenbaar 
gemaakt aan het schepencollege. 

Het zal dan ook niet verbazen dat er veel 
inwoners van Kraainem aanwezig waren 
tijdens de informatievergadering op 5 ja-
nuari. Er werd meer uitleg gegeven over 
de bouw van dit drukreduceerstation, al 
was deze uitleg vrij technisch waardoor 

voor heel wat mensen niet alles duidelijk 
was. Er kwamen ook geen antwoorden 
op de vragen van buurtbewoners!

“Veel buurtbewoners zijn ongerust over 
deze nieuwe installatie. Zelfs na een in-
formatievergadering kent niemand de 
exacte impact ervan. Door het gebrek 
aan informatie blijven er dan ook vele 
vraagtekens bij de buurtbewoners over 
hun veiligheid”, aldus Patrick Blyaert. 

Open Vld roept het college dan ook op 
om transparanter te zijn, en niet enkel 
in dit dossier! Luk Van Biesen: “De Uni-
on-meerderheid heeft het steeds moeilijk 
gehad met inspraak van de burgers. Na 
het protest beloofde ze zelfs subsidies 
aan de actievoerders om een juridische 
vordering in te spannen o.a. tegen een 
besluit van het Kraainems schepencol-
lege. Tegen zichzelf dus, begrijpen wie 
kan.”

Open Vld hekelt het gebrek aan communicatie
vanuit het schepencollege over de bouw van 
een drukreduceerstation in de Alfons 
Lenaertsstraat. Transparantie is noodzakelijk!

Patrick Blyaert en Luc Schonkeren op de plaats waar het drukreduceerstation zou 
komen

Sans en avoir décemment infor-
mé les voisins de la rue A. Lenae-
rts, des affiches ont été apposées 
dans leur rue début décembre 
annonçant la construction d’une 
nouvelle infrastructure de gaz na-
turel de Fluxys. 

Pour le membre Open Vld et voi-
sin Patrick Blyaert, la façon de 
communiquer est médiocre : la 
commune n’ayant nullement in-
formé les habitants. 

“De nombreux voisins sont in-
quiets au sujet de cette nouvelle 
installation. Même après une réu-
nion d’information, personne n’en 
connaît l’impact réel. De par ce 
manque d’information beaucoup 
continuent à se poser de nom-
breuses questions quant à leur 
sécurité » selon Patrick Blyaert.



vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer onsNEEM
CONTACT jurgen@lukvanbiesen.be

Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten 
startte recent met een grote ronde van 
Vlaanderen. Op deze ronde gaat ze in 
gesprek met mensen over de dingen 
die hen nauw aan het hart liggen: werk, 
veiligheid, vrijheid, gezin of hoe ze de 
toekomst zien. Rutten wil voor oktober 
volgend jaar alle Vlaamse gemeenten 
bezoeken.
“Je kan er niet omheen dat er iets be-
weegt in de samenleving, dat mensen 
met veel vragen zitten. Ik ga op ronde 
van Vlaanderen en ga luisteren en in 
gesprek over de grote en kleine dingen 
van het leven, over problemen en oplos-
singen, want dat is de essentie van poli-

Tot
binnenkort!
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Ik word lid via www.openvld.be 
rubriek ‘Word Lid’ 

of via een brief naar Open Vld, 
Melsensstraat 34, 1000 Brussel  

Een antwoord op bijkomende 
vragen, krijg ik via 
info@openvld.be

Ja, Open Vld 
geeft me goesting 
in de toekomst!

Gwendolyn komt ook naar Kraainem 

tiek”, legt Rutten uit.
Ze gaat naar elke gemeente, de eerste 
afspraken op de ronde waren Staden en 
Roeselare. De hele ronde is te volgen op 
www.gwendolyndoetderonde.be. Op de 
site staat de agenda en het resultaat van 

elk bezoek. Indien je Gwendolyn wil uit-
nodigen, dan kan dat via de website. Ze 
werkt momenteel ook aan een boek dat 
binnenkort verschijnt en organiseert later 
op het jaar een congres.


