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Een dorp is een bekoorlijk plaatsje ..?

In Oudergem op de grens met Jezus-Eik (Overijse) komt aan de Welriekendedreef
een kantoor- en wooncomplex.

De bouwplannen bestaan enerzijds uit de afbraak van een pand met kantoren en twee woningen en anderzijds uit het
oprichten van een flatgebouw met 99 woongelegenheden, een hotel en kantoren langs de Welriekendedreef en de op- en
afritten van de E411 richting Luxemburg.
Dat de Brusselse gemeente Oudergem dit project precies daar wil bouwen, in een verre buitengrens van haar grondgebied
met Overijse en binnen de structuur van het Zoniënwoud, heeft vermoedelijk bijbedoelingen. Het is niet de eerste keer dat
Oudergem daar een groot gebouw tracht neer te poten. Veel inwoners van Jezus-Eik vrezen dat dit de verstedelijking en
verfransing van de dorpskern nog meer in de hand zal werken. Het is bovendien nu al bijzonder druk aan de Welriekendedreef
en de verkeershinder zal er nog toenemen. Het schepencollege van Overijse heeft beslist bezwaar in te dienen bij het
gemeentebestuur van Oudergem.
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Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!

REDACTIONEEL

In een vorige Nieuwsbrief schreven we reeds over de
ballonnetjes van de Hoeilaartse burgemeester Tim
Vandenput (kamerlid voor O-VLD) om tal van gesplitste
bevoegdheden, opnieuw te bundelen op Belgisch niveau.
Het ging niet om dromerijen maar om een uitgebreid en
bestudeerd voorstel van een gedreven belgicist, dat hij
samen met zijn Waalse collega uit La Hulpe, de MR-
burgemeester Christophe Dister, uitgewerkt had om van
België opnieuw een centralistische staat te maken ten koste
van gewesten en gemeenschappen. Zo pleit hij ronduit voor
een belangrijke rol van ”La Communauté Métropolitaine”,
om le ”Tout grand Bruxelles” te verwezenlijken.  
Vandeput is nu al volop bezig om van Hoeilaart een
faciliteitengemeente te maken. Van de taalwetgeving trekt
hij zich weinig aan. Tijdens de gemeenteraad van juni deed
hij een oproep aan de handelaars van zijn gemeente op zich
”commerciëler” te gedragen en hun publiciteit in
verscheidene talen te voeren. Op een francofoon rijkelijk
gesubsidieerd buurtfeest, in de chique wijk ”Pittoresque”,
heeft burgemeester Vandeput de inwoners naast een beetje
Nederlands, uitgebreid in het Frans en Engels begroet. Maar
er is meer. Gemeentelijke ambtenaren, en zeker de
loketbedienden, krijgen de aanbeveling om in de taal van
de inwoners te communiceren. Wanneer ze dat niet doen
worden de anderstaligen in ”privé-audiëntie” door de
burgemeester achter gesloten deuren ontvangen met de
nodige privileges. Een burgemeester is een gezagsdrager
die wettelijk verplicht is de bestuurstaal te gebruiken en
mag in zijn functie, zoals de taalwetten dat voorschrijven,

geen handelingen stellen in een andere taal. Van
anderstalige inwijkelingen wordt verwacht dat zijn een
kleine inspanning doen om de Nederlandse taal te
gebruiken in contacten met de plaatselijke overheid met
inbegrip van de handelspubliciteit en de buurtfeesten. Maar
in Hoeilaart gebeurt het tegenovergestelde. In plaats van te
waken over het Nederlandstalige karakter van zijn
gemeente, ondermijnt Vandeput doelbewust de Vlaamse
eigenheid. Volgens hem hoeven de inwijkelingen zich niet
aan te passen en ze mogen doen alsof ze in Brussel wonen.
Het gaat zover dat hij vandaag zoveel mogelijk alle
contacten vermijdt met zijn collega’s uit Overijse of
Tervuren. Dat staat in schril contrast met zijn nauwe
contacten die hij onderhoudt met La Hulpe. TAK heeft
onlangs in de hele gemeente bordjes opgehangen met de
boodschap ”Welkom in onze Vlaamse gemeente”. De
burgemeester gaf de gemeentearbeiders opdracht deze
bordjes onmiddellijk te verwijderen en te vernietigen. Eind
oktober verspreidde O-VLD uit Overijse haar lokale
burgerkrant met de voorstelling van een vernieuwde
liberale ploeg. In het openingswoord zegt de nieuwe
voorzitter Gilbert Dehertogh regelmatig over het muurtje
naar de dynamische O-VLD-afdelingen van de
buurgemeenten te kijken. Dat belooft niet veel goeds. Hoe
zou G. Rutten, algemeen voorzitster O-VLD, daarover
denken? Zou ze haar ”poulain” Vandeput durven
terechtwijzen? Toch andere koek dan afrekenen met een
Dedecker of een Van Biezen. Gaan we terug naar de
vroegere P.V.V. (Pest Voor Vlaanderen)?    

Nieuwe voorzitter voor de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek gezocht.
Geïnteresseerden die hun lidmaatschap voor 2016 hernieuwd hebben kunnen zich
kandidaat stellen bij het secretariaat. De verkiezing vindt plaats tijdens de Algemene
Vergadering van maart 2017.
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De CETA-sage

Ceta is de naam van het handelsverdrag dat gesloten zou
worden tussen de EU en Canada. Dit heeft niets te maken
met TTIP dat een verdrag voor ogen heeft met de Verenigde
Staten van Amerika.
Franstalig België, zegt maar Wallonië en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, verzet zich tegen dit verdrag. De EU
kon dit verdrag pas ondertekenen nadat de 28 EU-lidstaten
unaniem hun handtekening hadden geplaatst. In België met
zijn vier gewestregeringen en drie gemeenschappen moest
ook iedereen zonder uitzondering akkoord gaan. Het
verdrag telt 1.600 bladzijden, waarover ruim 5 jaar werd
onderhandeld. Om Franstalig België extra garanties te geven
heeft EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström een
interpretatienota opgemaakt om alle misverstanden te
vermijden. Maar de PS - met P. Magnette en E. Di Rupo –
bleef het verdrag afwijzen. Zij eisten waarborgen voor de
landbouw en zij willen dat de macht van multinationale
investeerders teniet wordt gedaan. Magnette refereerde
meermaals naar Caterpillar in Charleroi, terwijl dat met CITA
niets van doen had. Magnette slaagde erin zich met zijn veto
te profileren en internationaal in de kijker te lopen. Intussen
weet men in Europa dat er in dit land Walen en Vlamingen
wonen. 27,5 van 28 EU-landen stonden klaar om het verdrag
te ondertekenen, maar dat lukte vooralsnog niet. Zou de
communistische invloed van het Waalse PTB er iets mee te
maken hebben? Nochtans heeft Griekenland, geleid door
een communistische premier, het verdrag wel ondertekend.
Begrijp het maar. Het verdrag bevat duidelijke afspraken
rond het verbod op invoer van hormonenvlees, het legt een
bescherming op van de arbeids- en milieunormen, het
moderniseert de onafhankelijke handelstribunalen,

beschermt de gezondheidszorg en het Vlaams milieu- en
cultuurbeleid. Het is waanzinnig wat Wallonië bezielt. Hoe
kan men dat irrationele wantrouwen wegnemen? Voor
Vlaanderen is het belangrijk de internationale handel te
bevorderen. Een denkoefening dringt zich op over het
gemak waarmee internationale verdragen geblokkeerd
kunnen worden door een kleine minderheid. Zou het niet
beter zijn om internationale verdragen op te splitsen in een
investeringsverdrag en een handelsverdrag? Een
handelsverdrag is een zuiver Europese bevoegdheid waarbij
het vetorecht van EU-staten en deelstaten niet geldt. Het
was trouwens een politieke geste van de betrokken
Commissie om inspraak te geven aan de staten en de
deelstaten, die geste was wel een misrekening. Er kan
inderdaad te weinig democratie zijn, maar ook wel eens te
veel. Nadat de Walen en Franstalige Brusselaars lang genoeg
met de mensen hun voeten hadden gespeeld, hebben ze
hun akkoord gegeven, zonder dat er maar één letter aan de
tekst werd  veranderd! Ze kunnen alleen enkele
verduidelijkingen voorleggen over de rol van de
onafhankelijke tribunalen, de impact van het
vrijhandelsakkoord op de landbouw en de verzekering dat
de ”intra-Belgische” staatsstructuur geëerbiedigd wordt. 
Vlaanderen wordt door Wallonië meegesleurd en krijgt er
ongewild een slecht handelsimago door. Zou Vlaanderen er
niet goed aan doen zich los te scheuren van Wallonië en
haar onafhankelijkheid af te dwingen, onder welke vorm
laten we hier nog in het midden.  

Vlaams Genootschap Overijse

Knikkeren op zijn Jup’kes

(Jup’kes is toognaam voor bier van overmaatse
brouwerij in Jupille)
CETA opent nog eens de ogen van menigeen. De
multinationals en Canada worden door Wallonië en Brussel
behandeld als vijanden en krijgen - voorlopig nog alleen in
ons land - de notionele aftrek om ze toch naar hier te lokken.
Er zijn dus niet alleen de enthousiaste stakingen om ze weg
te jagen. Negatieve reacties van Canada worden niet
verwacht, want we hebben daar ‘heel veel vrienden’, aldus
een Waalse coryfee. Wij hebben niet veel vrienden in
Nederland, maar toch werd Benelux met succes een
voorloper van de EU! Van je vrienden moet je het dus (niet)
hebben. 
Er werd nog eens met een raadpleging bewezen dat de
Vlamingen niet wakker liggen van hun onafhankelijkheid.
De vraag luidde: wat verkies je, minder belastingen betalen

of Vlaanderen onafhankelijk? De keuze was rap gemaakt,
maar zat daar geen dikke leugen in? Zou een Vlaming niet
VEEL minder belastingen moeten betalen indien hij jaarlijks
van zovele miljarden zogenoemde solidariteitssteun verlost
werd?
De overtallige Franstalige jonge dokters worden dan toch
weer met liefde opgevangen en erkend, met toekenning van
toekomstige nummers. Misdaad betaalt niet, behalve weeral
voor die ene kant van België. En dan nog, alle Vlamingen
leren toch vlijtig Frans, wat is dan het probleem? In tijden
van nood verstaan wij toch ‘une aspirine’ ... 
Over Arcopar wil ik het niet hebben, de winst was voor het
ACW, het verlies mogen wij allemaal delen! Om te besluiten,
de illegale ” Fédération Bruxelles-Wallonie heeft wel een
officiële nationale feestdag, en niet op 11 juli. Ik ben wel de
datum vergeten! 

Jan Goossens

Stand van de Rand

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de deelstaat
Vlaanderen, organiseerde op 22 oktober in de voormiddag
een colloquium rond ”Stand van de Rand” in de Zandloper te
Wemmel voor een kleine tachtig personen (onder wie de
Minister voor Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand,
Toerisme en dierenwelzijn van de Vlaamse regering, Vlaamse
en federale parlementsleden, de provinciegouverneur,
burgemeesters, schepenen, raadsleden, afgevaardigden van
het Agentschap Binnenlands Bestuur, de RandKrant en de
vzw Vlaams Komitee Druivenstreek).
Op de agenda stonden volgend onderwerpen: Mobiliteit
met de herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) en het
sluipverkeer in de Vlaamse Rand, Omgeving met werken aan
een groenere Rand, Onderwijs in de Vlaamse rand met de
capaciteitsmonitor.
Het openingswoord van Vlaams minister Ben Weyts maakte
ons vertrouwd met belangrijke initiatieven voor de Vlaamse
Rand en het beleid van de Vlaamse Regering voor de 19
gemeenten rond Brussel. 
De herinrichting van R0 werd overzichtelijk uiteengezet en
dit is een verhaal met verschillende hoofdrolspelers. Er
worden 40 km nieuwe fietsinfrastructuur en 60 km voor 3

nieuwe tramlijnen (Willebroek-Brussel, Brussel-Luchthaven
en Jette-Luchthaven) voorzien met aandacht voor de
groene zones. Vlaanderen zal 3,3 miljoen euro investeren in
een veilige doorsteek voor dieren met de aanleg van een
ecoduct over de R0 in Groenendaal en een nog te bouwen
ecoduct over de R0 aan het Laarbeekbos te Jette. De R0
tussen de E40-Jette en de E40-Zaventem wordt heringericht
met parallelrijbanen naar op- en afritten om het aantal
conflictpunten te verminderen en het aantal
weefbewegingen te vermijden. Er wordt gedacht aan het
verlagen van snelheidsregimes en een dynamisch
verkeersmanagement. De verkeerswisselaar in Zaventem
wordt volledig heraangelegd. Het sluipverkeer in
Huldenberg, Tervuren, Overijse en Hoeilaart wordt via
terreinwaarnemingen in kaart gebracht.
Er ging ook heel wat aandacht naar het onderwijs in de
Vlaamse Rand met als belangrijk instrument de
capaciteitsmonitor. 
Het slotwoord werd uitgesproken door gouverneur 
L. De Witte.

Henri Otte



Stoempfestijn terug van weggeweest

Nu zondagmiddag 13 november is iedereen uitgenodigd in
“Ter IJse” te Overijse voor een of meerdere porties stoemp
met sossissen en/of karbonade met friet.

Een ’task force’

Tijdens de beleidsverklaring (State of the Union) zei premier
Ch. Michel dat de regering een werkgroep, een ‘task force’ in
het leven wil roepen om te onderzoeken op welke manier
een kleine achthonderdduizend bedrogen coöperanten (de
particuliere aandeelhouders) van de ACW-banken, – de
financiële holding Arco-groep die samengesteld is uit
Arcopar, Arcofin en Arcoplus – compensatie kunnen krijgen.
De holding ging over kop toen Dexia kapseisde. Volgens
CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten moet elke
coöperant minimaal 40% van zijn belegging kunnen
recupereren. De CD&V zou dit als pasmunt gebruiken om
haar meerwaardebelasting te verzilveren.
Er zijn er ook die onrealistisch 100% terugeisen van hun
belegging, vermeerderd met de jaarlijkse opbrengsten. Er is
nogal wat geheimzinnigheid rond dit akkoord waarbij het
voormalige ACW, Belfius en de belastingbetaler ongeveer
600 miljoen euro zouden moeten ophoesten om tot die 40%
te komen. De vereffening van Arco zou 250 miljoen euro
opleveren voor het ACW. Daarnaast is er nog een
schuldvordering van 350 miljoen van de staatsbank Belfius.
Sommigen hopen dat Belfius deze schuld zal kwijtschelden.
Hierbij dient vermeld dat Belfius waarschijnlijk het
noodlijdende Ethias moet opkopen. Dat de belastingbetaler
toch zijn duit in het zakje moet doen lijkt onvermijdelijk, ook

wanneer een fonds in het leven wordt geroepen waarmee
dadingen met Arco-coöperanten kunnen worden betaald.
De financiële middelen voor dit fonds zouden moeten
komen uit de vereffening van Arco en dividenden die de
staat van Belfius krijgt. Deze regeling wordt als een
vriendjesdienst gezien van de CD&V voor haar christelijke
zuil ACW, nu Beweging.net. 
Het regeerakkoord voorziet sowieso in een regeling. Maar er
moet nog gewacht worden op de uitspraak van het
Europees Hof van Justitie over de waarborgen voor de “Arco-
coöperanten”. Zijn het coöperanten of zijn het spaarders???
Daartegenover staat dat de gedupeerde aandeelhouders
van Dexia geen vergoeding hebben gekregen. Waarom
worden de passieve activa van het vroegere ACW niet
geëvalueerd? Daar vallen nog vele miljoenen te rapen. Vice-
premier Kris Peeters sprak over een ‘creatieve’ oplossing. Alle
politieke partijen zijn electoraal behoedzaam, want het gaat
hier om zowat 800.000 potentiële stemmen (te winnen of te
verliezen). Zij willen een stukje van de koek mee graaien.
Maar onze mening blijft onveranderd: de 800.000 bedrogen
spaarders moeten hun geld, of althans een deel ervan
terugzien. Maar het is niet de belastingbetaler die moet
opdraaien om verliezen te compenseren van een bank die
door wanbeleid over kop is gegaan.

De Tekeningententoonstelling in het GC Den Blank
Op vrijdag 7 oktober vond onder grote belangstelling de
vernissage plaats van de Vanhaeghttentoonstelling met als
inleidend gastspreker Carl van Camp, hoofdredacteur van
‘t Pallieterke. Hij benadrukte het belang van goede
cartoonisten. Hij bracht hulde aan kunstenaar Dries
Vanhaeght, die ook enige tijd actief was bij genoemd

weekblad. Er werden 56 tekeningen tentoongesteld,
allemaal gepubliceerd in Spoorslagnummers. En er was ook
een ingekleurde tekening die destijds in ‘t Pallieterke is
verschenen. Tijdens de receptie die uitliep tot in de late
uurtjes, werd druk nagepraat bij opgediepte herinneringen.

Het etentje wordt georganiseerd ten voordele van een
vernieuwde Vlaamse samenwerking van allen die de
Vlaamse en landelijke verankering van de Rand rond Brussel
nastreven én begaan zijn met een volkse autonomie die
garant staat voor de culturele rijkdom van Europa.
Daartoe wordt door de vzw GrondStroom het
communicatienetwerk en mediaplatform ‘De
PlatteRander’ontwikkeld. Statutair is immers
overeengekomen dat GrondStroom:
• voorstander is van een zelfstandig Vlaanderen als lidstaat

van een Europa der vrije volkeren;
• zich tot doel stelt het Vlaams, groen en landelijk karakter

van de Druivenstreek en de Rand te vrijwaren; en
• daartoe een inspirerende rol wil spelen gericht op

verjonging en verruiming van het verenigingsleven. 
Vind je deze doelstellingen belangrijk voor het behoud van
een warm nest in een mensgericht Europa, aarzel dan niet
om met familie en vrienden aan deze dis aan te schuiven.
Zulke gelegenheden om eens bij te praten over een Vlaamse
zaak die ons allen ten harte gaat worden immers schaarser
met de dag !


