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"Les jardins d'Oaktree"
De Brusselse gemeente Oudergem is van plan om op een groot stuk van haar grondgebied op de hoek van afrit
nr. 1 van de E411 en langs de de Welriekendedreef een grootstedelijk complex "Les jardins d'Oaktree" met
ongehoorde bouwhoogten en bouwdiepten neer te poten. Oudergem plant 72 woningen te bouwen langs de
Welriekendedreef op de grens met Jezus-Eik. Komt dit naast het vroeger geplande kantoor, flatgebouw en hotel?
Bovendien is er sprake van een metrostation (verlenging van lijn 5). Alhoewel er in het Brussels Gewest nog genoeg
plaats is voor uitbreiding doen ze pogingen om door de Vlaamse Rand te breken. Lees verder in deze nieuwsbrief.  
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Een stad heeft een vorm, 
het platteland een ziel. (J. De Lacretelle)

Bron: HLN



Raad van Vlaanderen: VERKLARING aan het VLAAMSCHE VOLK.

Dit pamflet werd op 8 april 1917 gepubliceerd door
activisten uit kringen van Jong-Vlaanderen. Het kan
gezien worden als een poging om de politiek van de
Raad van Vlaanderen te legitimeren. Omdat dit historisch
pamflet, niet alleen onder toezicht van de Duitse

bezetter tot stand kon komen, maar ook een aanzet was
voor een onafhankelijk Vlaanderen, vlogen de
initiatiefnemers na WO I in de gevangenis voor
collaboratie.

Geen stad in ons dorp!

Het centrum van Overijse wordt opnieuw
geconfronteerd met makelaars en bouwpromotoren die
de site "Bruffaerts" en aanpalende oudere woningen in
de Stationsstraat willen opkopen en afbreken om er op

de vrijgekomen ruimte, inclusief het achterliggend park,
verscheidene tientallen dure woongelegenheden te
bouwen. Gelukkig is het nog niet zover, alle
vergunningen moeten nog afgeleverd worden. Het
gemeentebestuur is al lang voorstander van "inbreiding"
op een aanvaardbare schaal met behoud van voldoende
groene en open ruimten. Bouwvallige panden kunnen
vervangen worden door betaalbare woningen waarvan
de densiteit het landelijk karakter en het dorpsgezicht
niet verstoren. Deze woningen worden liefst ter
beschikking gesteld van Vlamingen. De gemeente kan
ook haar voorkooprecht laten gelden en haar
voorwaarde opleggen. 

Pal op de grens met Jezus-Eik: Opnieuw Brusselse
verstedelijking: Les jardins D'Oaktree.

De gemeente Overijse is ontegensprekelijk betrokken
partij en eist dat de projectontwikkelaar zijn dossiers ook
in het Nederlands ter beschikking stelt.
Uit een eerste analyse blijkt dat er problemen zijn met de
mobiliteit (de toegangswegen liggen op het grondge-
bied van Overijse). En waar ligt de parkeergelegenheid?
Er werd een loopje genomen met het milieu en de
bescherming van het isotoop aan de rand van het
Zoniënwoud. Bovendien wordt het grote complex niet

aangesloten op een rioleringsnet. Oudergem wil dit
oplossen door vooraan het bos, achter de woongelegen-
heden, een infiltratiebekken zonder overloop aan te
leggen. Wat gebeurt er als het overloopt? 
De gemeente Overijse heeft een bezwaarschrift gestuurd
naar de gemeente Oudergem in de hoop dat zij de
vergunningverlenende overheid, het Brussels Gewest,
negatief adviseert. Dit megaproject past absoluut niet
binnen het masterplan Jezus-Eik. Ook de provincie
Vlaams-Brabant heeft een bezwaarschrift ingediend. 
De doelstellingen van het provinciaal strategisch project
HORIZON+ zijn de uitbouw van toeristisch-recreatieve
onthaalpoorten in de verschillende Zoniënwoud-
gemeenten, de stroomlijning van het medegebruik, de
realisatie van groene verbindingen en de versterking van
de dorpskernen. HORIZON+ wil een verbinding tot stand
brengen tussen het Zoniënwoud en de natuurgebieden
aan de rand. 

Het inkomen van gemeenten.   Bron: De Tijd.

De meeste gemeenten halen hun noodzakelijkste
inkomsten uit de aanvullende personenbelasting (uw
inkomen), uit de opcentiemen op de onroerende
voorheffing (uw vastgoed), retributies (vergoedingen
voor administratieve documenten, enz.), gemeente-
belastingen (bijvoorbeeld milieu, huisvuil) en uit
subsidies van de Vlaamse overheid (gemeentefonds of
stedenfonds). Voor Overijse (toestand 2015) is dat 7%
aanvullende personenbelastingen of € 386 per inwoner;
850 opcentiemen op de onroerende voorheffing of € 391
per inwoner en ontvangt Overijse uit het gemeentefonds

€ 116 per inwoner. Het geld gaat enerzijds naar
exploitatie-uitgaven waarvan per inwoner het grootste
deel naar onderwijs gaat (€ 272) gevolgd door het
bestuur (lonen, administratie, enz. (€ 237), cultuur (€ 182)
en veiligheid (€ 150). Milieu, zorg, wonen, mobiliteit,
handel e. a. tussen de € 20 en € 97. Anderzijds gaat het
geld naar investeringen (€ 222) per inwoner. In Overijse
(+/- 25.000 inwoners) is ruim 20% van de bevolking
ouder dan 65 jaar. Dit houdt in dat de komende jaren de
nadruk wordt gelegd op gezondheidszorg en rusthuizen
of hoe men het ook noemen wil.



Kamp Kwadraat in een nieuw kleedje.

Kamp Kwadraat is het domein waar nog niet zo lang
geleden een Brusselse Franstalige school stond die heel
wat heibel heeft veroorzaakt. De school werd enkele
jaren geleden gedeeltelijk aangepast en omgedoopt tot
het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Een nieuwe
bestemming met veel succes. P. Van Den Berge (OV2002),
schepen van Jeugd en Toerisme, kreeg van het
gemeentebestuur het akkoord om de sanitaire blokken
volledig te vernieuwen, het gebouw te isoleren en van
nieuwe vloeren te voorzien. Dit heeft aan de gemeente
€ 900.000 gekost, waarvan € 280.000 door minister Weyts

(bevoegd voor onder meer toerisme) werd
gesubsidieerd. Kamp Kwadraat voldoet aan de normen
voor brandveiligheid en toegankelijkheid. Door de
kindvriendelijke structuur is het zeer geschikt voor de
speelpleinwerking tijdens de vakanties. Daarnaast zal het
zijn functie vervullen voor activiteiten van verenigingen,
van de gemeente en is het ook beschikbaar voor
activiteiten van privépersonen. Wel jammer dat er geen
openbaar vervoer voorzien is en de beschikbare
parkeerplaatsen ruim onvoldoende zijn.

Bron: NB



Is de Catalaanse onafhankelijkheid haalbaar?

Louter theoretisch is dit zeker op economisch vlak
mogelijk. Maar de druk van het Spaanse koninkrijk
en de Spaanse staat is zeer groot. Nu reeds werden
er Catalaanse separatisten in de gevangenis
gestopt en Rajoy dreigt ermee de Catalaanse
regering op te sluiten. Het Spaanse grondwettelijk
hof speelt in de kaart van Rajoy. Als Puigdemont in
het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid laat
uitroepen dan zal Madrid het bestuur overnemen.
Tegelijk zullen de Catalaanse regeringsleiders voor een
speciale rechtbank worden gedaagd. Madrid weigert de
dialoog en verkiest blijkbaar de confrontatie die in een
burgeroorlog kan uitmonden. Het zou niet de eerste keer
zijn : denk maar aan de de Baskische afscheidings-
beweging Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Catalonië is een
van rijkste regio's (19 % BBP), maar zal af te rekenen
krijgen met hogere schulden en minder export. De
maatschappelijke zetel van twee belangrijke banken zijn
er gevestigd, maar ze worden verplaatst. De grootste
Catalaanse bank CaixaBank wil naar de Balearen
verhuizen en Banc Sabasell gaat naar Alicante. Zowel in
Alicante (regio Valencia) als op de Balearen wordt
Catalaans gesproken. De grootste reden voor het streven
naar onafhankelijkheid is het feit dat Catalonië niet zelf
over fiscale inkomsten kan beschikken. De EU houdt zich

jammer genoeg afzijdig. Juncker zei onlangs nog
dat er misschien nog 95 (!) regio's zijn die willen
afscheuren en toch lid blijven van de EU, wat
volgens hem niet kan. Maar J.Cl. Juncker,
voorzitter van de Europese commissie, vergeet
dat hij zelf staatsburger is van een piepklein
hertogdommetje, dat lid is van de EU. 

Intussen werd de Catalaanse regering afgezet en door
het hooggerechtshof beschuldigd van rebellie, misbruik
van overheidsgeld, enz. Dat kan hen tot 30 jaar
gevangenis kosten. Intussen is een deel van de regering
naar België getrokken. Spanje schreef een Europees
aanhoudingsbevel uit tegen C. Puigdemont en 4 van zijn
ministers. Zij hebben zich op 5 november om 9.17 u.
spontaan aangeboden bij het Brussels parket. Er werd
een onderzoeksrechter aangesteld die hen kort voor
middernacht onder voorwaarden weer vrij liet. De
Raadkamer heeft 2 weken tijd om over hun uitlevering te
beslissen. Jan Jambon (N-VA), minister van Binnenlandse
Zaken, betreurde de houding van Spanje en Eric Van
Rompuy (CD&V) hoopt van harte dat Puigdemont op 21
december bij de verkiezingen van de kaart geveegd
wordt en met zijn 4 ministers uitgeleverd en voor zijn
nationalistische ideologie gestraft wordt.     

Het Vlaams Genootschap

Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, waar
Vlamingen NIET huis zijn.

Op 11 december werd het “Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, (Chirec)” in
gebruik genomen: 95.000m² en 500 bedden, gebouwd op Delta (Oudergem), zo'n  5 km
van Jezus-Eik. Eén van de grootste ziekenhuizen in de EU? Deze instelling ligt in het
verlengde van de E411 en naast het metrostation. Slachtoffers van ongevallen in de
Druivenstreek zullen verplicht overgebracht worden naar de daar voorziene spoeddienst.
Het ziekenhuis zou bemand worden met Franstalig en buitenlands personeel. En de
Vlaamse patiënten? Commentaar van het ziekenhuis: “Alle Vlamingen spreken toch
allemaal Frans en een beetje Engels; waar is het probleem?” 

De Catalaanse vlaggen.
Wie in Catalonië of Barcelona komt, ziet ze overal
hangen. Ook in Vlaanderen wappert hier en daar de
onafhankelijkheidsvlag. Ze hing zelfs een korte tijd in ons
Federaal Parlement. Er zijn twee vlaggen gangbaar in
Catalonië. Er is de officiële Catalaanse en er is de
onafhankelijkheidsvlag. 

De Catalaanse vlag wordt ook
La Senyera ganoemd. Het is
een vlag (een van de oudste ter
wereld) die bestaat uit vier
horizontale rode banen op een gele

(gouden) achtergrond. Deze vlagvorm was tot 1479 de
vlag van het Koninkrijk Aragon en de graven van
Barcelona. Vandaag de dag vindt men deze vorm terug in
de officiële vlaggen van Catalonië en in de gebieden die
ooit Catalaans waren:  het Franse departement Pyrénées-

Orientales heeft de vlag zonder aanpassingen; de
Spaanse regio's Aragón, de Balearen en Valencia en de
Franse regio Provence-Alpes-Côte d'Azur gebruiken er
een variant van.

De onafhankelijkheidsvlag wordt
La Estelada genoemd. De blauwe
driehoek met witte ster (de
gele driehoek met gele estelada is
van de linkse beweging) is een

variant van de Senyera. (Was ook het symbool van de
Cubaanse vrijheidsstrijders die samen met de
Amerikanen in 1898 de Spanjaarden eruit gooiden).
Sinds 1908 is het de vlag voor een grotere  autonomie  of
van een onafhankelijk  Catalonië.

Het Vlaams Genootschap

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!



Een vergelijking.
Inspiratie Jules Gheude in Doorbraak 17-10-2017

Catalonië telt 7,5 miljoen
inwoners, Vlaanderen 6,5
miljoen. Beide hebben een

zeer productieve haven Barcelona en Antwerpen.
Catalonië produceert 20 % van de rijkdom van Spanje.
Daartegenover totaliseert Vlaanderen 80 % van de
Belgische export en heeft al jaren een
begrotingsevenwicht. Catalonië daarentegen heeft een
zware schuld: 75,4 miljard euro en een groot
begrotingstekort. Het recupereert slechts 8,5 % van het
Catalaans BBP, de 91,5 % blijft in de Spaanse staatskas
zitten. Vlaanderen moet jaarlijks 7 miljard euro afdragen,
voornamelijk via de sociale zekerheid aan Wallonië.
In Catalonië hebben de separatisten 47,8 % van de

stemmen behaald en een absolute meerderheid in het
Catalaanse parlement, in Vlaanderen is dat 42 %. Voor
Catalonië regeert koning Felipe die zich tegen
onafhankelijkheid verzet. Voor Vlaanderen is dat koning
Philippe die niet kon beletten dat N-VA (in art.1 van haar
statuten staat het nastreven van een onafhankelijke
Republiek Vlaanderen) in de federale regering kwam.
Spanje heeft steeds geprobeerd om de Catalanen te
"hispaniseren", de francofone bourgeoisie tracht sinds
1830 om Vlaanderen te verfransen. Intussen werd de
onafhankelijkheid uitgeroepen. De Spaanse senaat laat
daarop art.155 in werking treden, dat volgens grondwet
specialist H. Vuye en kamerlid V. Wouters (Doorbraak
30-10-2017) strijdig is met het internationaal recht. Hun
standpunt werd door de Verenigde Naties bevestigd. 

Het Vlaams Genootschap

Het Eurostadion.
Brussel is geen gaststad
meer voor Euro 2020,
omdat de kans klein was
dat een reuzenstadion met
60.000 zitplaatsen op
parking C tijdig klaar kon
komen.

Voor velen een opluchting.
Ghelamco invest, de bouwpromotor van bewust stadion
met bijkomende megalomane gebouwen, volhardt en
verandert het geweer van schouder.
Zij hebben nu een omgevingsvergunning aangevraagd
bij de Vlaamse regering, die binnen de 150 dagen een
positief of negatief advies moet afgeven. Tegen deze
beslissing kan bij de Raad van Vergunningbetwistingen
bezwaar worden ingediend. Deze uitspraak kan 1,5 jaar
op zich laten wachten. Dan is er nog cassatieverzet
mogelijk bij de Raad van State. Maar mocht Ghelamco
van de Vlaamse regering de omgevingsvergunning
krijgen, mag ze beginnen bouwen. Naar verluid zou Joke
Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw, voorstander blijven van een nieuw
kleiner stadion.
Het Vlaams Komitee Druivenstreek heeft ook tegen het
bouwproject  bezwaar ingediend bij het
gemeentebestuur van Grimbergen met de volgende
argumenten:
Woonachtig in Druivenstreek maken veel inwoners dagelijks

gebruiker van de Ring R0 voor woon/werkverkeer. Als
dusdanig ondergaan ze dagelijks de immer groeiende
verkeersdrukte op de nu al oververzadigde R0 ter hoogte
van Grimbergen, Wemmel en de Heizel. Zij ervaren dat de
spitsuren voortdurend langer worden en dat de vroege
ochtendspits bijna naadloos overvloeit tot de late
avondspits. Concreet betekent dit dat velen
noodgedwongen veel vroeger naar hun werk moeten
vertrekken, en 's avonds veel later thuiskomen, opstapeling
van stress en vermoeidheid, en dus een negatieve invloed op
gezondheid, levenskwaliteit en productiviteit op het werk.
De disproportionele extra verkeersgeneratie ten gevolge van
het voorliggende bouwproject (men schat +/- 20.000 extra
voertuigen) en de omgekeerde timing tussen enerzijds de
geplande aanpassingswerken op de Ring R0 (gepland om
ten vroegste te starten in 2019 met een verwachte duur van
4-8 jaar) naast de uitbreiding van diverse openbaar
vervoersnetwerken die pas voorzien zijn na 2020.
Moeten we een nationaal voetbalstadion hebben? De
bouw van een nieuw weliswaar beperkter voetbalstadion
met 40.000 zitplaatsen, zal nog altijd zorgen voor vele
jaren van verkeersellende en zal bij het kleinste ongeval
tot een verkeersinfarct leiden. Het Vlaams Komitee
Druivenstreek hoopt dat de gemeente Grimbergen zal
besluiten tot een weigering van dit project. Waarom kan
de stad Brussel geen stadion bouwen op de vrijgekomen
ruimte naast het spoorstation van Schaarbeek?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht.

FOTO: BART DEWAELE

Begin oktober vond in de goed gevulde kleine aula van
het vroegere UFSIA (nu UA) in de Rodestraat in
Antwerpen een eerste voorzittersdebat plaats,
georganiseerd door de studentenvereniging LVSV
(Liberaal Vlaams Studenten Verbond). Verschillende
gekende studentenverenigingen waren present. De
zeven Vlaamse partijvoorzitters, gemodereerd door Jan
De Meulemeester, politiek journalist van VTM-nieuws,

zaten aan tafel. De zes voorzitters van de "kleinere"
partijen bekritiseerden graag de grote boosdoener. Maar
Bart De Wever liet het niet aan zijn hart komen en kreeg
regelmatig de zaal aan het lachen. Veel interessante
dingen zijn er niet verteld, tenzij dat er een nieuwe
stadspartij in Antwerpen op stapel stond: "S-AMEN" om
in groep de strijd aan te binden tegen de grote leider.
Een studentin die naast mij zat had er ook veel lol in en
schreef op een stukje papier haar "troetelnaampjes" van
het panel: v.l.n.r.: “communist, groene sos, rode sos, tsjeef,
blauwe pest, republikein en een koele separatist”.

Kamiel N. (Melsele)
U.Gent



Hernieuw uw lidmaatschap voor 2018. Het kost slechts € 10 en je ontvangt elk trimester een nieuwsbrief. 
Je steunt hiermee onze werking en onze inzet om de Druivenstreek Vlaams te houden.

Ook een manier om te verfransen.

Het veilingkantoor Gallé SPRL bezorgde deze uitnodiging uitsluitend in de Franse taal in de
faciliteitengemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem. Het adres van de zaal waar de veiling
plaatsvond is eentalig verfranst voor een Vlaamse gemeente zonder faciliteiten! Dit kan niet door
de beugel in een Franstalige affiche, want het wekt de indruk dat Overijse een Franstalige
gemeente is. Er zijn geen Franstalige straatnamen in Overijse. We moeten er wel aan toevoegen
dat hetzelfde pamflet in Overijse - voor zover we weten - alleen in het Nederlands in alle
brievenbussen werd verspreid. We hebben het gemeentebestuur hiervan op de hoogte gebracht. 

Verbroedering met de Catalanen in Terlanen op 6 december 2017.

Een paar honderd, nog relatief jonge Catalanen, werden
op initiatief van de VVB in Den Turf ontvangen door de
burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes, eerste
schepen Jan De Broyer, de burgemeesters van Tervuren
en Steenokkerzeel Jan Spooren en Kurt Ryon, samen met
een zestal federale en Vlaamse parlementsleden.
CD&V-mandatarissen gaven forfait, nadat de partij
applaudisseerde bij het gevangen zetten van een reeks
politieke tegenstanders in Spanje. Er waren korte
toespraken door burgemeester Lenseclaes, Bart De Valck,
Erik Vranken en een Catalaanse dame. Zeer aangrijpend
hoe de Catalanen hun overtuiging voor onafhankelijk-
heid waardig en temperamentvol manifesteerden en de
vrijlating van de politieke gevangenen opeisten.
Het officiële gedeelte werd besloten met het Catalaanse
volkslied en de Vlaamse Leeuw. Merkwaardig was de
aanwezigheid van een televisieploeg van het Duitse ZDF.
Nadien kon men in ‘t Klein Verzet nog genieten, in
aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts, van
Catalaanse volksliederen begeleid door een gitarist en
accordeonist. Veel dankbaar respect was er voor de
gastvrijheid in de Druivenstreek: ruim 400 Catalanen

kregen slaapgelegenheid! Hun inzet voor een
onafhankelijk Catalonië is groot wanneer men bedenkt
dat er bijna 50.000 Catalanen naar de EU in Brussel zijn
gekomen om te betogen en hiervoor 1.350 km en 15 uur
autorijden over hadden.
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De Raad van Bestuur en de redactieploeg van de
Nieuwsbrief wensen aan alle abonnees en lezers
een vrolijke kersttijd toe en een gelukkig 2018 !


