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Algemene koers 
Herinnert u zich nog de enquête "Uw mening telt" die in 20131 door de gemeente werd georganiseerd? De 
prioriteiten die uit deze enquête naar voren kwamen, waren duidelijk en kwamen grotendeels overeen met 
onze visie: veiligheid, voetpaden, de strijd tegen overlast (lawaai, straling, ....), de uitbreiding van 
groenvoorzieningen, het onderhoud van wegen en fietspaden en ook informatiesessies voor de bewoners 
kwamen uiteraard op de eerste plaats, terwijl het nieuwe gemeentehuis de op één na laatste prioriteit was 
(14/15),....  
 
Deze enquête was op zich al een zeer goed idee. Als de bevolking ons haar vertrouwen schenkt en ons de 
macht toevertrouwt, verbinden wij ons ertoe de Kraainemenaars te bevragen over de prioriteiten waarover 
we aan het begin van het mandaat moeten nadenken. We zijn echter vastbesloten om rekening te houden 
met de antwoorden en we zullen regelmatig een verslag over de voortgang van de projecten publiceren op 
de website van de gemeente: de informatie zal dus voor iedereen beschikbaar zijn. We hopen via een 
transparanter nabuurschapsbeleid de kloof tussen de gemeenteraad en de burgers te verkleinen, hen aan 
te moedigen om zich meer te interesseren voor de lokale politiek, indien mogelijk zelfs om zich te 
engageren, en zeker om onze ideeënbus te vergroten. 
 

Gemeenteraad 
Omwille van de transparantie en de fundamentele democratische praktijk is het noodzakelijk dat de 
volledige notulen van de gemeenteraden op de website van de gemeente gepubliceerd worden, zowel in 
het Frans als in het Nederlands. Deze documenten moeten ook een overzicht geven van de interventies en 
discussies tijdens de zittingen. Tot nu toe zijn wij de enigen die onze notulen van de gemeenteraad in het 
Frans en Nederlands publiceren. 
 
Sinds het begin van de legislatuur hebben we er ook voor gepleit om de vergaderingen van de 
gemeenteraad en de commissies op te nemen en te verspreiden, zoals al gebeurt bij verschillende federale 
en regionale vergaderingen.  
 
Veel inwoners van de gemeente gaan niet naar de gemeenteraad omdat de akoestiek niet goed is: wij 
willen deze situatie rechtzetten en hebben de gemeenteraad hierover al herhaaldelijk over geïnterpelleerd. 
 

Infrastructuur en openbare werken  
Transparantie en overleg 
Kraainem-Unie wil voor alle grote openbare werken overleg plegen met de betrokken burgers. In het 
verleden werden te veel beslissingen op een onduidelijke manier genomen en zonder rekening te houden 
met de mening of het belang van de rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken burgers (bijvoorbeeld het 
project van het oude postgebouw, Fluxys, …). 
 
Beter onderhoud van wegen, voetpaden en fietspaden 
Er is een duurzaam investeringsprogramma met een looptijd van zes jaar nodig om de achterstand in te 
halen die de twee vorige legislaturen hebben opgelopen. We denken daarnaast ook aan een beter overleg 
met de technische dienst van de gemeente om te zorgen voor een efficiënter onderhoud van onze 
infrastructuur, zonder bepaalde gebieden te verwaarlozen, zoals nu al te vaak het geval is.  
 
Kraainem-Unie stelt voor om een gedetailleerde inventaris op te maken van alle behoeften inzake 
openbare werken en deze op een transparante manier aan de betrokken bewoners mee te delen. Deze 
werken moeten worden opgenomen in het meerjarenplan dat door de volgende legislatuur volgens 
objectieve criteria en prioriteiten moet worden opgesteld. Er moet een constructieve dialoog op gang 

                                                
1 Bekijk de details op https://www.kraainem-unie.be/enquete-2013/ 
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worden gebracht met de Vlaamse overheid (die eigenaar is van een deel van de wegen die door de 
gemeente lopen) om de subsidies te evalueren die gebruikt kunnen worden voor een openbaar 
investeringsproject. Er moet ook samen met het Vlaamse Gewest en de omliggende gemeenten een 
duurzame oplossing voor het overstromingsprobleem worden uitgewerkt (zie desbetreffend hoofdstuk). 
 
Er moeten veel voetpaden opnieuw worden aangelegd. Wij zijn voorstander om met deze werken te 
beginnen zonder te wachten tot de weg in kwestie is heraangelegd (wat enige tijd in beslag neemt gezien 
de huidige verplichting om een gescheiden rioleringsstelsel te installeren om het afvalwater van het 
regenwater te scheiden). 
  
 
Enkele voorbeelden die voor ons prioritair zijn: 
 

• Het fietspad in de Koningin Astridlaan tussen het Koning Boudewijnplein en tramlijn 39 (waarvan de 
werken volgens de flyer van MR van februari 2018 hadden moeten beginnen in april 2018) en het 
fietspad in de Baron d'Huartlaan. Hierdoor zou u over de volledige lengte van de gemeente van 
noord naar zuid kunnen fietsen.  

• Tijdens een overlegvergadering van de Provinciale Raad in juni 2016 hebben we vernomen dat er 
momenteel niets gepland is voor de Wezembeeklaan (momenteel een regionale weg) en dat deze 
situatie nog enkele jaren zal aanslepen. We dienen dus dringend alle mogelijkheden te overwegen 
om het beheer van deze laan op gemeentelijk niveau over te nemen [zoals in Wezembeek-Oppem]. 

• De recente installatie (zomer 2018) van het “Wolupad” achter het containerpark en langs de 
Woluwe biedt een mooie gelegenheid om te gaan wandelen. Op sommige plaatsen ligt het pad er 
echter gevaarlijk bij. Kinderen lopen onder andere het risico in het water te vallen. Dit wandelpad 
moet dus veilig gemaakt worden, te beginnen met het gedeelte dat in onze gemeente ligt.  

Stedenbouw 
Kraainem heeft het geluk dat het nog wat groen heeft, waaronder enkele stukken landbouwgebied. We 
moeten waakzaam blijven, want die gebieden lopen meer dan ooit tevoren het risico ten prooi te vallen aan 
projectontwikkelaars. Het Vlaamse Gewest heeft namelijk besloten om een "betonstop" op te leggen, wat 
betekent dat het bouwen op onbebouwde percelen vanaf 2025 moeilijker en vanaf 2040 bijna onmogelijk 
zal worden. Hoewel de hoofdlijnen van dit nieuw beleid bekend zijn, liggen de details nog steeds niet 
volledig vast en dienen we te wachten op de goedkeuring van dit nieuw decreet om ze te kennen.  
 
Op korte termijn zal Kraainem-Unie zich focussen op drie dossiers:  
 
 

1. Het Pikdorenveld 
Dit tamelijk uitgestrekte gebied wordt momenteel door een landbouwer uitgebaat. Kraainem-Unie volgt dit 
dossier al enkele jaren op de voet, aangezien er voor een deel van deze groenzone (perceel 96K5), 
namelijk twee rechthoekige terreinen, gelegen aan de Koningin Astridlaan en de Wilderozenweg (zie 
https://www.kraainem-unie.be/pikdorenveld/), een aanvraag voor een verkavelingsvergunning werd 
ingediend. De deputatie van Vlaams-Brabant heeft het project onlangs verworpen, maar we maken het 
meeste kans om de weg definitief af te zetten als we een GRUP ("gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplan") zouden kunnen laten goedkeuren. Dit vereist krachtig optreden binnen de gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening (GECORO) ad hoc.  
 
We vrezen dat als dit beperkte project zou worden uitgevoerd, het een vervelend precedent zou scheppen 
voor het hele Pikdorenveld. Anderzijds, als het hele terrein bebouwd wordt, zouden de reeds bestaande 
problemen aanzienlijk verergeren: 
 
- Op het vlak van mobiliteit en autoverkeer is de situatie al kritiek op de assen van de Koningin Astridlaan 

en de Wezembeeklaan (kijk maar naar het stapvoets verkeer in de files); 
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- Het gebrek aan parkeerplaatsen is momenteel al een feit, en dat terwijl veel chauffeurs hun wagen 
parkeren op het voormalige terrein van de recent aangekochte VW-Audi-garage, waar in principe een 
appartementengebouw zal worden gebouwd; 

- Het risico bestaat dat we niet kunnen tegengaan dat de groenzones in deze dichtbevolkte wijk steeds 
kleiner worden. 

- De opeenstapeling van gevolgen van het optrekken van stenen gebouwen (in aanbouw op het terrein 
van het voormalige postkantoor; in conceptvorm op perceel 96K5 en op het terrein van de VW-Audi-
garage) en de toename van het aantal inwoners in deze zone zouden het evenwichtig bodemgebruik en 
de afvalwatercapaciteit kunnen verstoren (zie ook rubriek "Overstromingen" hieronder); 

- In dit deel van Kraainem, waar al veel luchtverontreiniging is (vliegtuigen, nabijheid van de ring), kan de 
toename van het verkeer op deze twee wegen de luchtkwaliteit alleen maar nog meer verslechteren. 
De gezondheidseffecten op lange termijn van fijne (voornamelijk diesel) en ultrafijne (gas, benzine, 
kerosine) stofdeeltjes zijn momenteel nog niet bekend, maar er gaan steeds meer stemmen van 
deskundigen op om de uitstoot van deze vervuilende stoffen zoveel mogelijk te beperken. 

 
Aan het begin van de jaren 2000 zou er enquête zijn uitgevoerd over de bestemming die de bewoners 
wilden geven aan het gebied rond de Wezembeeklaan, waaronder het Pikdorenveld. We hebben nooit de 
officiële resultaten te zien gekregen, maar we zijn van plan om hierover opnieuw een gedetailleerde 
enquête af te nemen. Zodra de omwonenden hun mening hebben gegeven, moet er dan zo snel mogelijk 
duidelijkheid komen omtrent de status van het terrein waarop de uitwerking en goedkeuring van een 
dergelijk RUP voor de hele zone betrekking heeft. 

 
2. Het vastgoedproject in de Annecystraat 

De omgeving van de Annecystraat en de Kapellestraat is een van de best bewaarde landelijke gebieden 
van de gemeente. In het gebied tussen de Annecylaan, het Kapelleplein en de Kapellelaan is er niet 
gebouwd op de achterliggende terreinen; wij zijn van mening dat deze regel moet worden gehandhaafd om 
ruime groenzones in deze wijk te kunnen behouden en dat we niet mogen toegeven aan de onbeteugelde 
druk van de vastgoedsector 
De woningen in deze wijk bestaan uitsluitend uit eengezinswoningen. Het voorgestelde project omvat 
echter, naast vier eengezinswoningen, een enorm gebouw van bijna 80 meter lang met twintig 
appartementen, dat zeer slecht aansluit bij het landschap. De komst van veel nieuwe bewoners zal het 
verkeer in de Annecystraat er alleen maar moeilijker op maken, waar de auto's vaak op het voetpad 
geparkeerd staan om de bussen te laten passeren. Bovendien worden er in het project verschillende 
stedenbouwkundige regels met de voeten getreden. Kraainem-Unie wil dan ook de bewoners steunen die 
zich al eerder tegen het project hebben uitgesproken en zal actie ondernemen om het project tot redelijkere 
proporties te herleiden. 
  

 
3. Het vastgoedproject van het Klooster van de Visitatie 

Dit gebouw, omgeven door een prachtige groenzone en omringd door een muur uit de vorige eeuw, met 
bomen van bijna 100 jaar oud en boomgaarden, is geen eigendom van de gemeente, maar van de nonnen 
van deze orde.    
Het klooster behoort tot het erfgoed van het Vlaamse Gewest en geniet de status van beschermd 
monument omwille van zijn architectuurwaarde (gebouwd door architect Paul Bellot tussen 1928 en 1930) 
en omwille van zijn historisch en sociaal-cultureel belang (het enige klooster van deze orde in België). Er 
wordt momenteel echter een groot vastgoedproject bestudeerd, dat 80 appartementen [d.w.z. een 
verdrievoudiging van de huidige bebouwde oppervlakte] in het park voorziet. Op de plannen kan u zien dat 
het nieuwe gebouw tot vlakbij het beschermde klooster komt te staan en het harmonieus geheel kapot 
maakt: het is een echte belediging voor dit architecturaal erfgoed, dat werd ontworpen in een groene en 
bosrijke omgeving waarin het tot zijn recht komt. 
Het is een ingewikkeld dossier doordat de grens tussen Kraainem en Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem) 
middendoor het park loopt. Maar het voorziene gebouw staat op het grondgebied van Kraainem: de 
gemeente moet dus haar verantwoordelijkheid nemen en optreden, in overleg met de buurgemeente.   
Wij zijn van mening dat het monument op gemeentelijk niveau (via een GRUP, “gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan”) beter moet worden beschermd. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een concept 
voorzien in de Vlaamse regelgeving, namelijk die van de overgangszone rond het beschermde gebouw. 
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Het is perfect mogelijk om te werken aan het behoud van het ongerepte groen. Kraainem heeft niet erg 
veel beschermde monumenten: een reden te meer om zich in te zetten voor dit klooster! 

 

Mobiliteit 
 
Alle mobiliteitsaspecten moeten op een coherente manier worden aangepakt en gebundeld in een 
"strategisch mobiliteitsplan" in Kraainem. Aangezien het vorige plan dateert van 2009, is het hoog tijd om 
het bij te werken. Dit moet uiteraard in overleg met het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gebeuren: het heeft geen zin de mobiliteit in Kraainem afzonderlijk te beheren, gezien de 
verkeersstroom in onze gemeente.  
 
Bovendien moeten burgers en lokale verenigingen in bepaalde straten of buurten geïnformeerd en 
bevraagd worden alvorens een radicale verandering in het mobiliteitsplan door te voeren.  
Kraainem-Unie stimuleert zachte en niet-vervuilende vormen van mobiliteit. Wandelen en fietsen 
moeten als actieve vervoerswijzen worden bevorderd om de verkeersdruk en de luchtvervuiling te 
verminderen, maar ook omdat het een gunstig effect heeft op de gezondheid van de inwoners!  Het 
openbaar vervoer moet verbeterd worden. Maar de automobilisten mogen ook niet vergeten worden.   
Laten we elke vervoerswijze apart bekijken en de voorstellen van Kraainem-Unie: 
 
Voor de voetgangers: 
Herstellen van alle voetpaden in de gemeente waar nodig, zonder systematisch te wachten op grote 
werken [zoals rioleringswerken]. 
 
Voor de fietsers: 
Herstellen van alle beschadigde fietspaden 
Afwerken van het fietspad in de Koningin Astridlaan op het stuk tussen het Koning Boudewijnplein en de 
tramlijn. 
Aanleggen van een fietspad in de Baron d'Huartlaan (verschillende scenario's worden bestudeerd, de 
gemeente heeft een presentatie gepland in september 2018) 
Studie bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de fietsersverenigingen (bv. Gracq) om de Brusselse 
routes naar onze gemeente uit te breiden. 
Steun aan het zeer ambitieuze project van het Vlaamse Gewest, dat de aanleg verschillende veilige 
"fietsroutes" in een groene corridor behelst. Twee daarvan hebben rechtstreeks betrekking op onze 
gemeente: de ene verbindt Kraainem met Zaventem, de andere zorgt voor een verbinding tussen Brussel 
en Kraainem en sluit aan op een nieuw fietspad langs de E40 dat naar Leuven loopt. 
Het veilig maken van alle fietspaden in de gemeente om iedereen - vooral kinderen en jongeren – de 
mogelijkheid te bieden korte ritten te maken binnen de gemeente zonder de auto te nemen. 
Het gebruik van intelligente systemen om de afgelegde kilometers te meten en mensen te motiveren om te 
fietsen, bijvoorbeeld door prijzen uit te reiken aan gezinnen die hun kinderen systematisch met de fiets 
naar school brengen.  
 
Voor de automobilisten: 
Autoverkeer: een knelpunt! 
Alle Kraainemenaars kennen de geteisterde lanen van de gemeente: de Baron d'Huartlaan / Koningin 
Astrid laan en de Wezembeeklaan zijn een dagelijkse hel voor de omwonenden, maar ook voor de 
chauffeurs, zowel voor degenen die zich enkel in de gemeente verplaatsen als voor degenen die via 
Kraainem moeten om Brussel binnen en buiten te rijden.  
In principe kennen we de oplossing: massaal voorzien in parkeervoorzieningen buiten de Brusselse rand 
en deze combineren met efficiënt openbaar vervoer (GEN). Dit uitstekend idee ligt al 25 jaar op haar 
uitvoering te wachten doordat de onderhandelingsmoeilijkheden tussen de drie betrokken gewesten en de 
buitensporige kosten van het project roet in het eten gooien. 
Maar wat kunnen wij dan op gemeentelijk niveau doen? 
 
Als het niet mogelijk is om het beheer ervan op gemeentelijk niveau te krijgen [het is een gewestweg], 
kunnen we voldoende druk uitoefenen om de Wezembeeklaan heraan te leggen om de 
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verkeersdoorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld: de herinrichting van bepaalde kruispunten en de 
optimalisering van verkeerslichten; het oordeelkundig gebruik van “floating car data” (inzamelen van 
localisatiedata, snelheid, reisrichting van voertuigen om tot een intelligent vervoerssysteem te komen). 
De mogelijkheid bestuderen om bepaalde straten af te sluiten voor doorgaand verkeer ("sluipverkeer") om 
de omwonenden te ontlasten 
Een zone 30 aanleggen in wijken waar dit gerechtvaardigd is 
In het algemeen de woekerbouw voorkomen: we hebben nog enkele groenzones die behouden moeten 
blijven. Naast de steeds duidelijker wordende mobiliteitsproblemen hebben we ook te kampen met een 
verzadigde en grotendeels ontoereikende rioleringsinfrastructuur in verschillende delen van de gemeente.  
 
Wat het openbaar vervoer betreft: 
Kraainem is natuurlijk te klein om een eigen openbaar vervoerssysteem te hebben.  
Alles moet in het werk worden gesteld om samen met de buurgemeenten een veilig, comfortabel, snel en 
betaalbaar openbaar vervoer met een hoge frequentie aan de bevolking te bieden: deze voorwaarden zijn 
noodzakelijk als we willen dat de mensen hun auto laten staan. 
 
De metro: 
De nieuwe parking aan het metrostation Kraainem (gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe) met 1.300 
plaatsen op 6 niveaus moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor alle Kraainemenaars. Dit project moet van 
dichtbij worden opgevolgd en er moet op worden toegezien dat het geen extra verkeer in de omgeving met 
zich meebrengt, vooral aan de Wezembeeklaan. 
 
Tram 
In eerste instantie zou er een verbinding moeten komen tussen tram 39 en 44 die vervolgens 
doorgetrokken wordt naar het eindpunt van tram 44. In afwachting van meer en beter tramvervoer zou dit 
een eerste stap zijn voor de GEN-treinen die al sinds mensenheugenis in aanbouw zijn. Samen met de 
parkeervoorzieningen op een afstand van Brussel blijft dit de ultieme oplossing. Kraainem-Unie is ook 
geïnteresseerd in het project om de metro uit te breiden door de oude spoorlijn naar Tervuren opnieuw in 
gebruik te nemen, maar dat zal uiteraard op langere termijn zijn … 
 
Bus 
Kraainem-Unie stelt voor om onderhandelingen aan te knopen met de MIVB voor de uitbreiding van buslijn 
42 (die nu stopt op het statieplein) in de richting van het gemeentehuis, het kruispunt Wezembeek/Astrid, 
tot aan de metro van Kraainem. 
 Kraainem-Unie stelt voor om onderhandelingen aan te knopen met de Lijn zodat minstens één 
(bestaande) buslijn het noorden met het zuiden van de gemeente verbindt, wat momenteel niet het geval 
is. 
Ten tijde van het project rond het voormalig postkantoor 2 hebben we de actie "KPP" van de buurtbewoners 
gesteund. Het was niet onze bedoeling om ons te verzetten tegen een vastgoedproject, maar om ervoor te 
zorgen dat de heraanleg van het kruispunt van de Wezembeeklaan en de Koningin Astridlaan zeker 
uitgevoerd werd. De gemeente had het terrein aan de overkant ten noorden van de Wezembeeklaan al 
aangekocht en het zou zinvol zijn geweest om hetzelfde te doen voor een deel van het terrein van de B-
Post door gebruik te maken van haar voorkooprecht. Ondanks talrijke interventies in de gemeenteraad 
vonden alle transacties plaats achter gesloten deuren waarvan de resultaten bekend zijn. Laten we deze 
gelegenheid te baat nemen om te zeggen dat het gebouw eerder mooi oogt … 
 
Kraainem-Unie wil graag de huidige regeling voor parkeertarieven en bewonerskaarten opnieuw evalueren 
en de nodige verbeteringen aanbrengen. Er moet duidelijk en gericht gecommuniceerd worden met de 
burgers over de blauwe zones en het aanvragen/versturen van bewonerskaarten. Deze informatie moet 
eenduidig beschikbaar zijn op de website van de gemeente. 
 
Tot slot wil Kraainem-Unie ook de infrastructuur voor personen met een beperkte mobiliteit verbeteren, 
omdat zij zoveel mogelijk moeten kunnen deelnemen aan het plaatselijke leven, zowel op het vlak van 
gezinsleven, economie, cultuur of sport. 

                                                
2 www.kraainempostproject.be  

http://www.kraainempostproject.be/
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Overstromingen   
Vanaf het begin van de vorige legislatuur heeft Kraainem-Unie de aandacht van de gemeente gevestigd op 
het feit dat de bestaande infrastructuur ontoereikend is om de gevolgen van zware onweersbuien op te 
vangen. We hebben dit al vaak herhaald, bijvoorbeeld voor het recente project van de post, en dit blijft één 
van onze belangrijkste argumenten om te voorkomen dat de huidige groenzones onnodig plaats moeten 
maken voor beton. 
 
Aan het begin van de legislatuur werd besloten om samen met Vivaqua een overlegcommissie op te 
richten, om te zien wat te volgen gedragslijn en de volgende stappen zouden zijn. De gemeenteraadsleden 
van Kraainem-Unie werden daar buiten gehouden; deze commissie zou om de drie maanden bijeenkomen 
en we betreuren het dat we maar weinig informatie kregen over het werk van deze commissie. Bij de 
overstap naar een andere leverancier (water en riolering) in 2017 waren de meeste mensen het erover 
eens dat het gebrek aan initiatieven van Vivaqua tijdens deze legislatuur een probleem vormde. Het is dus 
een dossier dat moet worden opgenomen en van dichtbij moet worden opgevolgd. Er zou met name een 
balans moeten worden opgemaakt van alle projecten voor de bouw van "bufferbekkens" en de scheiding 
van afvalwater en regenwater, die Kraainem-Unie van nabij wil volgen.   
 
De gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie hebben in 2013-2014 bijvoorbeeld verschillende keren 
geïnterpelleerd in de gemeenteraad over de regelmatige overstromingen ten noorden van Kraainem onder 
het viaduct. Een van de conclusies die daaruit naar voren kwam inzake maatregelen op korte termijn was 
de installatie van een alarmsysteem om de omwonenden te waarschuwen bij abnormale stijging van het 
waterpeil. Dit systeem is jammer genoeg nog niet geïnstalleerd en wordt een van onze prioriteiten voor de 
volgende legislatuur.  

Milieu, gezondheid en levenskwaliteit    
Luchtverontreiniging 
De luchtkwaliteit in de gemeente heeft te lijden onder de luchtvervuiling (verkeer, files, ring, vliegtuigen). De 
luchthaven van Zaventem net name concentreert tal van activiteiten die luchtverontreinigende stoffen 
uitstoten: niet alleen het luchtverkeer, maar ook het wegverkeer, diverse voertuigen en machines op de 
grond, voertuigen voor openbaar vervoer, verwarmings-, airconditioning- en energieproductie-installaties, 
onderhoudswerkplaatsen en vele andere middelen.  
 
De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (voor het laatst bijgewerkt in 2005) zijn wereldwijd van 
toepassing en bevatten aanbevelingen over de concentratiegrenzen die in acht moeten worden genomen 
voor de belangrijkste verontreinigende stoffen zoals fijne stofdeeltjes, ozon en stikstofdioxide. Er bestaat 
ook een richtlijn van de Europese Unie die de luchtverontreiniging regelt, maar ultrafijne deeltjes (UFP) 
behoren niet tot de verontreinigende stoffen die door deze richtlijn worden geregeld. Verschillende 
wetenschappelijke studies hebben de evaluatie van de luchtverontreiniging in de omgeving van 
luchthavengebieden onderzocht, met name in België, maar ook in het Vlaamse, Waalse en Brusselse 
Gewest op de luchthavens van Zaventem en Bierset. 
 
Het is dus een ingewikkeld dossier en de gemeente kan niet op eigen houtje handelen. Het is nochtans 
belangrijk om de lokale maatregelen te controleren. Zo is bijvoorbeeld het project CurieuzeNeuzen, 
waaraan verschillende van ons actief hebben deelgenomen, bedoeld om de luchtkwaliteit in onze 
gemeente te meten. Op 29 september 2018 werden de resultaten bekendgemaakt, die staan op onze 
website www.kraainem-unie.be 
 
In het actieplan voor de luchtkwaliteit in Vlaanderen 3 dat deze zomer werd gepubliceerd, staat op pagina 
17 duidelijk vermeld dat er voor de gemeenten Machelen, Zaventem en Kraainem speciale maatregelen 
zullen moeten worden genomen om aan de eisen van de doelstellingen van 2030 te voldoen. Dit is duidelijk 
een prioriteit voor Kraainem-Unie. 
 
Geluidsoverlast 

                                                
3 https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780248532 

http://www.kraainem-unie.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780248532
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Naast de luchtvervuiling is het uiteraard ook noodzakelijk om de strijd aan te binden tegen geluidsoverlast. 
Een grote meerderheid van de inwoners van Kraainem heeft last van geluidsoverlast door vliegtuigen, 
lokaal wegverkeer (de Wezembeeklaan en Baron d'Huartlaan zijn zeer drukke invalswegen naar Brussel), 
files, het lawaai van de Ring en de E40. 
 
Uit studies van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat de overlast niet alleen "irritatie" opwekt, maar 
dat slaapproblemen ten gevolge van omgevingslawaai een impact kunnen hebben op de levensduur 
(cardiovasculaire stoornissen, afname van de immuunsystemen, ...).   
 
Er bestaat weliswaar een richtlijn van de Europese Unie, maar deze stelt niet echt drempels vast die niet 
mogen worden overschreden, maar enkel een methode voor geluidsmeting en verplichtingen voor de 
lidstaten. In dit verband moet België plannen voor geluidsmeting publiceren, het aantal getroffen 
omwonenden berekenen en metingsplannen opstellen om de impact op de omwonenden te beperken. 
Aangezien het hier echter niet om een federale bevoegdheid gaat, werd deze verplichting overgedragen 
aan de gewesten. In het geval van de geluidsoverlast in Kraainem is het Vlaamse Gewest verantwoordelijk, 
maar moet er ook rekening worden gehouden met de wetgeving en het actieplan van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Uiteraard kan de gemeente dit probleem niet alleen oplossen, maar het is 
belangrijk om een dialoog te voeren met de betrokken regio's en dit samen met de betrokken 
buurgemeenten te coördineren. 
 
Het is dus een belangrijk dossier, dat serieus moet worden genomen, maar ook een ingewikkeld dossier 
omdat het onderhevig is aan een complexe regelgeving en verschillende actoren. De jaarlijkse 
metingsverslagen en actieplannen zijn enkele honderden pagina's lang en bevatten geavanceerde 
technische en wetenschappelijke concepten. Gelukkig heeft Kraainem-Unie de technische expertise om 
deze werken op te volgen. 
 
Voor Zaventem lijkt er geen oplossing mogelijk zolang de luchthaven ongebreideld kan uitbreiden. Het 
platform van de 14 verenigingen moet dringend opnieuw op gang gebracht worden. Op 7 maart 20174 
vroegen zij om het jaarlijks vliegverkeer te beperken tot 220.000 vluchten en om nachtvluchten te 
verbieden, wat al op andere luchthavens gebeurt. De rol van niet-gouvernementele organisaties in dit 
dossier is belangrijk en zinvol; Kraainem-Unie is lid van de BUTV, die de overlast in heel België bestrijdt 
(wij zijn zelfs vicevoorzitter) en van Forum 2040, dat in het najaar van 2017 omwonenden, lokale besturen, 
vertegenwoordigers van actiegroepen, maatschappelijke organisaties, luchthavenexploitanten en 
deskundigen samenbracht.    
  
Wat de Ring betreft, is Kraainem-Unie onlangs toegetreden tot de vereniging W-RING, die volgens ons het 
best geplaatst is om de nodige maatregelen te treffen om onder meer de geluidsoverlast van de Ring te 
beperken. Deze overlast gaat verder dan onze eigen gemeente, en we zullen efficiënter kunnen werken als 
we samenwerken met buurgemeente Wezembeek. Met name de volgende projecten staan op stapel: 

• Op korte termijn: in 2019 worden geluidsschermen geplaatst in de meest lawaaierige gebieden rond 
de Ring en de E40, een project dat door de toezichthoudende overheid wordt bevestigd. 

• Op langere termijn: het project "Terra Silva". Het project bestaat uit het overkappen van de Ring 
gedurende 15 km, tussen de afritten Wezembeek-Oppem en Waterloo.  

Deze projecten zijn ook zeer technisch van aard, maar Kraainem-Unie beschikt over alle nodige expertise 
om ze van dichtbij op te volgen; deze projecten zijn belangrijk voor Kraainem-Unie omdat de 
geluidsoverlast een impact heeft op de levenskwaliteit, maar ook op de gezondheid van de meeste 
inwoners van de gemeente.  
 
 We stellen nog drie zeer concrete maatregelen voor om de gezondheid te beschermen: 

• Op een schijnbaar minder belangrijk niveau pleiten we ervoor om het gebruik van bladblazers en 
hogedrukreinigers zoveel mogelijk te beperken: de geluidsoverlast is in Kraainem al hoog genoeg 
en we kunnen extra hinder beter vermijden.  

                                                
4 http://ubcna-butv.be/conference-de-presse-du-7-mars-2017/ 
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• Inventariseren van asbesthoudende openbare gebouwen en verwijderen van asbest indien nodig. 
We willen de bevolking bewustmaken, zodat mensen niet onnodig worden blootgesteld tijdens 
renovatiewerkzaamheden bijvoorbeeld.  

• Systematisch verbieden van slijpschijven voor openbare werken die niet zijn uitgerust met een 
waterkit tegen de uitstoot van kiezelstof dat gevaarlijk is voor de gezondheid5 van zowel 
werknemers als omwonenden. 

 
Andere mogelijke overlast 
De verwachte invoering van slimme meters roept vragen op over de verspreiding van golven in onze 
huizen en de mogelijke impact ervan op de gezondheid. Dit dossier zal zeker dichtbij opgevolgd worden 
door de medewerkers van Kraainem-Unie.  

Veiligheid  
Netheid op straat 
Het lijkt misschien vreemd om dit punt te vermelden in een hoofdstuk over veiligheid. Maar veel studies 
hebben al aangetoond dat vuil op straat, slecht onderhouden gebouwen en braakliggende terreinen die 
uitnodigen tot sluikstorten, sterk bijdragen tot een gevoel van onveiligheid. De gevolgen zijn bekend: vuil 
leidt tot ander wangedrag, vandalisme, of erger nog. Daarom moeten we die netheid zeer ernstig nemen en 
er een prioriteit van maken, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt. Hoewel burgerlijk gedrag essentieel is 
voor iedereen die in Kraainem woont of er zich verplaatst, kan de gemeente haar inwoners niet zomaar 
aansprakelijk stellen voor de openbare netheid. Het is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Daarvoor is een interventieteam met geschikt materiaal ("Glutton"-afvalzuiger) nodig. Kraainem-Unie wil 
nagaan of er "vergeten" plaatsen in de gemeente zijn (daarbij denken we aan de omgeving van de oude 
d’Ieteren-garage aan de Koningin Astridlaan) of locaties waar meer actie of een beetje toezicht nodig is, 
zoals het Kinnenpark. 
 
Veiligheidsmaatregelen op "moeilijke" plaatsen in de gemeente 
Het is niet normaal dat u niet altijd en overal kan wandelen in een gemeente als Kraainem. Denk maar aan 
het ernstige incident dat de scouts in de Agora naast de sporthal overkwam. Echt gevoelige omgevingen 
kunnen worden voorzien van betere straatverlichting of bewakingscamera's, of het aantal politiepatrouilles 
kan worden opgetrokken. Er is hier geen sprake van "veiligheidsobsessie" of een soortgelijk begrip, maar 
van gewoon gezond verstand.  
 
Er kan ook gedacht worden aan oplossingen zoals bewakingsagenten in Sint-Pieters-Woluwe om de 
"zachte" sociale controle te verbeteren. 
Als de situatie mocht verslechteren, stellen wij in laatste instantie voor om budgetten vrij te maken om extra 
politiemensen in de gemeente in te zetten. Het is inderdaad noodzakelijk om te vermijden dat het uit de 
hand loopt zoals bij de aanval op de scouts op zaterdag 5 mei 20186. 
 
 
PLP/BIN (partenariat local prévention / Buurtinformatienetwerk) 
 
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een 
bepaalde buurt gebied. Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente uitwisseling van 
informatie. 
 
Als lid van een BIN wordt van u verwacht dat u de 101-centrale onmiddellijk verwittigt wanneer u getuige 
bent van een verdachte handeling of misdrijf. De centrale stuurt dan onmiddellijk een bericht (sms) naar 

                                                
5 Dit is perfect vastgelegd en valt onder de wetgeving die sinds 2017 in het Vlaamse Gewest van kracht is (zie 
http://www.vmx.be/node/27967). Aarzel niet om het bedrijf dat verantwoordelijk is voor een werf te bellen als u 
mensen omgeven door een stofwolk stenen ziet doorslijpen: ze zijn verplicht de werf stil te leggen zolang ze geen 
machines gebruiken die uitgerust zijn met een waterkit om het stof tegen te houden, of afzuigsystemen met geschikte 
filters. 
6 http://www.sudinfo.be/id52837/article/2018-05-07/des-scouts-victimes-de-casseurs-kraainem 
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alle leden van het betrokken BIN. Dit bericht kan preventief advies bevatten. Er wordt een politiepatrouille 
ter plaatse gestuurd en de leden van het BIN krijgen extra informatie. 
 
Het is de bedoeling om de criminaliteit terug te dringen, het algemene veiligheidsgevoel van de burger te 
vergroten, de sociale controle te stimuleren en het belang van preventie te verspreiden. 
 
Over het algemeen zijn de leden van een BIN zeer tevreden over een dergelijk systeem. Er zijn nog steeds 
een paar straten in Kraainem die nog niet zijn opgenomen in zo’n BIN. Daar willen we een prioriteit van 
maken.  

Financiën 
Het goede nieuws is dat we onze schulden aan het terugbetalen zijn: het totaal verschuldigde bedrag op 31 
december 2017 lag ruim onder de 10% van onze inkomsten (bijna 20 miljoen euro), terwijl dat in 2012 meer 
dan 20% bedroeg. Tussen 2012 en 2018 is de schuld van de gemeente gehalveerd van 20 miljoen euro tot 
iets meer dan 10 miljoen euro op 31 december 2017.  
 
Een voorbehoud is echter dat de investeringen niet voldoende zijn in verhouding tot de begroting en dat het 
verschil tussen wat er elk jaar daadwerkelijk wordt bereikt en wat er in het kader van het meerjarenplan 
2014-2019 is voorzien, van jaar tot jaar toeneemt. De verschillen komen voornamelijk voort uit openbare 
werken en de laatste jaren ook uit de nieuwe polyvalente zaal (voorheen zaal PAT), die veel vertraging 
heeft opgelopen. We zijn ons wel degelijk bewust van het feit dat die openbare werken niet altijd 
gemakkelijk uit te voeren zijn, doordat er beroep kan worden aangetekend, met dus de vertragingen van 
dien, door onvoorspelbare factoren, onvoorziene gebeurtenissen, … maar we moeten tot een betere 
overeenstemming komen tussen de voorgestelde begrotingen en wat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 
Anders is een coherent beleid niet mogelijk. 
 
Er moet ook een constructieve dialoog op gang worden gebracht met de Vlaamse toezichthoudende 
overheid om de subsidies te verkrijgen waarop de gemeente recht heeft, zodat de nodige financiële 
middelen vrijkomen om de investeringen uit te voeren. 
 
De gemeente besturen als een goede huisvader met de nodige technische expertise: dat is onze 
doelstelling. In dit verband zijn wij niet a priori voorstander van de bouw van een nieuw gemeentehuis, 
waarvan de kosten worden geraamd op 7 miljoen euro [zie hoofdstuk over gemeentelijk patrimonium]. 

Economie  
Onze economische belangen verdedigen. In oktober 2016 hebben we ons verzet tegen een participatie van 
14% in Eandis Assets door het Chinese “State Grid”: dit is geen protectionisme, maar gewoon gezond 
verstand voor een dergelijke strategische sector op een moment dat de opkomst van slimme meters het 
verkeer en de verwerving van gegevens veel gemakkelijker zal maken.  
 
We willen ook de zelfstandigen en de vrije beroepen in onze gemeente bevoordelen. Wij waren tegen het 
oorspronkelijke project7 voor een fietspad aan de Koningin Astridlaan: er zouden veel parkeerplaatsen 
verdwenen zijn, wat een ramp zou zijn geweest voor de plaatselijke handelaars.  
We voeren echter actief campagne om het nieuwe project, dat eenvoudiger, efficiënter en veel 
interessanter is voor parkeerplaatsen, zo snel mogelijk van start te laten gaan (zie hoofdstuk over 
infrastructuur en openbare werken). 
 
Door de vooruitgang van de informatietechnologie zullen veel beroepen waarschijnlijk veranderen en 
moeten er nogveel andere worden uitgevonden. Vanuit die gedachte hebben wij eind 2017 voorgesteld om 
ons aan te sluiten bij het initiatief Smart-Kraainem (zie hieronder).  
 
Handel en werkgelegenheid 
                                                
7 We voeren echter actief campagne om het nieuwe project, dat eenvoudiger, efficiënter en veel interessanter is voor 
parkeerplaatsen, zo snel mogelijk van start te laten gaan (zie hoofdstuk over infrastructuur en openbare werken). 
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• Lokale bedrijven en zelfstandigen ondersteunen 
• Lokale initiatieven zoals "Smart-Kraainem" bevorderen 
• De circulaire economie en initiatieven zoals “Repair Café” stimuleren 

Administratie en faciliteiten 
We blijven hopen dat de spanningen in de gemeenschap uiteindelijk zullen worden opgelost door een 
goede verstandhouding tussen de verschillende taalgroepen te bevorderen. De uitdagingen die ons de 
komende decennia te wachten staan (immigratie, klimaatverandering, globalisering, ...) hebben inderdaad 
een heel andere dimensie dan de taalconflicten waarover velen het debat willen matigen. Natuurlijk willen 
we het belang van de taalfaciliteiten niet bagatelliseren en zullen we ze blijven verdedigen (zie hieronder). 
 
We zijn verheugd te zien dat ons voorbeeld wordt gevolgd en dat er in oktober 2018 ook andere 
"tweetalige" formaties meedoen. Laten we toch niet vergeten dat wij de enigen zijn die ons multi-
communautarisme in de loop der tijd concreet hebben bewezen. Vanaf het begin van onze acties hebben 
we al onze documenten ook in het Frans en Nederlands gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor onze website, 
waarvan een groot deel ook in het Engels vertaald is.  
 
In het algemeen willen we in een goede verstandhouding en efficiënter samenwerken met de gemeentelijke 
administratie en met het Vlaams Gewest. 
 
De oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 2018. In een brief van 29 augustus 2018, die via de 
gouverneur van de provincie naar het college werd verstuurd, gooide minister Homans olie op het 
communautaire vuur door 3 alternatieven voor te stellen voor Franstaligen die een kopie van hun 
oproepingsbrief in het Frans willen: ofwel moeten ze naar de Deputatie in Leuven gaan, ofwel moeten ze 
een brief schrijven naar diezelfde Deputatie, ofwel moeten ze een verzoek indienen bij de gemeente die de 
informatie naar Leuven stuurt zodat het document in het Frans naar hen wordt gestuurd. Wij hebben 
uiteraard krachtig gereageerd om te protesteren tegen deze absurde rompslomp anno 2018 (open brief 
aan minister Homans van 17 september 2018, zie bijlage 2). Het is ongelooflijk dat we in 2018 geen 
documenten in de gewenste taal kunnen ontvangen zonder zinloze archaïsche procedures te doorlopen. 
Op die manier zal de minister de mensen ook niet aanmoedigen om Nederlands te leren,..... 
 
Verdediging van de faciliteiten. We zijn een tweetalige beweging, maar het verdedigen van taalfaciliteiten 
is uiteraard een prioriteit voor ons. Ervoor zorgen dat de faciliteiten worden nageleefd en dat iedereen die 
dat wenst (Franstaligen, expats) zijn documenten in het Frans kan ontvangen en slechts om de 4 jaar een 
aanvraag moet indienen, zoals wettelijk is toegestaan (hetzelfde geldt voor oproepingsbrieven). Dit stond 
op de voorpagina van de 5de editie van "Den Tournesol déchaîné" van september 2017. Zijn de faciliteiten 
in gevaar? Wij denken van niet, en in dit stadium wijst niets erop dat dit het geval zou zijn. Uiteraard 
zouden we ze krachtig verdedigen als deze situatie zich zou voordoen.  
 
Tweetalige gemeenteraden?  
De gemeenteraden zijn eentalig (Nederlands), tenzij anders bepaald. Er gaan echter stemmen op voor 
tweetalige zittingen. Vanaf het begin van Kraainem-Unie in 2012, en niet enkel één keer om de 6 jaar, zijn 
alle publicaties van onze beweging steeds tweetalig, zelfs drietalig. Wij zijn er dus duidelijk voorstander 
van, op voorwaarde dat het duidelijk wordt beslist op het bevoegde niveau, en we hopen van harte dat het 
geen nieuwe controverse teweegbrengt..  
 
Brengen jullie de belangen van de Franstaligen niet in het gedrang? Bij Kraainem-Unie focussen we 
op de prioriteiten van de gemeente en de belangen van alle burgers, ongeacht de taal die ze spreken. We 
willen de Franstaligen en Nederlandstaligen niet tegen elkaar uitspelen, maar hen in het belang van beiden 
laten samenwerken, bij voorkeur samen met de 25% buitenlanders die in de gemeente wonen. Alleen dan 
is communautaire vrede mogelijk. Een taalfront binnen de gemeente, zoals dat van aflopende legislatuur, is 
niet relevant voor de burgers van Kraainem, zeker niet als dat ten koste gaat van de gemeente. Het is tijd 
om de bladzijde om te slaan. Kijk maar naar Drogenbos, een andere faciliteitengemeente: 45 jaar 
communautaire vrede en een efficiënt beleid. Het is dus wel degelijk mogelijk! 
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Nogmaals: het verdedigen van de faciliteiten is duidelijk een prioriteit voor ons, niet als paradepaardje of 
als bestaansmiddel, maar omdat het de enige manier is om te zorgen voor communautaire vrede en 
tenslotte te kunnen focussen op de projecten van de gemeente. We hebben dit thema onder andere op de 
voorpagina van onze "Den Tournesol déchaîné" van september 2017 geplaatst en meer recentelijk, naar 
aanleiding van de betreurenswaardige beslissingen8 van minister Homans eind augustus 2018, hebben we 
op 4 september 2018 een specifiek persbericht over de oproepingsbrieven verstuurd.  

Gemeentelijke scholen en buitenschoolse kinderopvang 
Samenwerking met de ‘Schoolraad’ 
Kraainem-Unie wil een nauwe en transparante samenwerking bevorderen met de Schoolraad van de 
gemeentelijke basisscholen, waarin de directeur/directrice, de ouders, de leerkrachten en de 
vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap samenkomen om de behoeften van de scholen beter in 
kaart te brengen, zodat de door de gemeente geïnvesteerde bedragen optimaal kunnen worden 
toegewezen. Een derde van de kandidaten van Kraainem-Unie zijn ook ouders met kinderen in De 
Klimboom en Diabolo. Zij kunnen dus met kennis van zaken input geven over de werkelijke behoeften van 
deze instellingen. Voor elke school moet er een jaarbudget voorzien worden voor herstellingen of 
renovaties. 
 
Werken aan de Diaboloschool 
Renovatie van de sanitaire voorzieningen 
Uitbreiding van de refter 
Inventarisatie van asbest dat nog aanwezig kan zijn en verwijdering indien nodig 
 
De ontwikkeling van de infrastructuur van de basisschool "De Klimboom" is een prioriteit 
Sinds 2004 heeft deze gemeentelijke school te kampen met een gebrek aan gebouwen en infrastructuur.  
Toen werden er containerklassen geplaatst om dit gebrek aan gebouwen op te vangen. Ondertussen is het 
aantal leerlingen verdubbeld! De aankoop- en onderhoudskosten van de zeven containers zijn aanzienlijk 
en gaan volledig voor rekening van de gemeente, en dus van de belastingbetaler, terwijl het optrekken van 
gebouwen die uiteindelijk het gewenste comfort zouden bieden, voor 70% gesubsidieerd wordt. Het was de 
Schoolraad die in 2012 de aandacht op het probleem vestigde en in 2013 een dossier indiende (zie artikel 
in De Lijsterbes 14 nr. 27, september 2013, p. 4-5) om de gemeente tot actie aan te zetten, die toen "snelle 
en efficiënte" actie beloofde (zie notulen van de Gemeenteraad in hetzelfde nummer, p. 1). Hoever staan 
we nu? In juli 2016 heeft de gemeente eindelijk de middelen vrijgemaakt om een haalbaarheidsstudie uit te 
voeren (een essentiële voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies van de bevoegde autoriteiten, 
AGION). Sindsdien tasten we volledig in het duister en blijven vragen onbeantwoord: hoe zit het met deze 
haalbaarheidsstudie en de bouw van de nieuwe schoolgebouwen? Kraainem-Unie zal aansturen op een 
duidelijke deadline voor de voltooiing van de haalbaarheidsstudie en de subsidieaanvraag opvolgen, zodat 
de bouw op tijd van start kan gaan om de zeven containerklassen te vervangen. 
 
Gemeentelijk buitenschools programma 
Kraainem-Unie wil buitenschoolse initiatieven uitwerken en bouwen aan een partnerschap tussen beide 
scholen voor gezamenlijke activiteiten om taaluitwisselingen te stimuleren: bijvoorbeeld taalcursussen in 
het Frans en het Nederlands. 
 
Mobiliteit en veiligheid rond scholen 
Samenwerken met ouders, scholen en politie om mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
Het creëren van kinderopvangplaatsen stimuleren, bij voorkeur in een meertalige omgeving. 
 

                                                
8 In een brief van 29 augustus 2018 legde de minister een echt hindernisparcours op aan personen die hun 
oproepingsbrief in het Frans willen ontvangen. 
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Gemeentelijk patrimonium  
De gemeente Kraainem is eigenaar van een aantal gebouwen die momenteel leeg staan en een nieuwe 
bestemming moeten krijgen: de Hoeve Van Deuren, het Vredegerecht en PWA/Kraainem Net.  
 
Hoeve Van Deuren 
Het gebouw ligt op 50 m van het gemeentehuis (bekend als Hoeve Van Deuren9) en werd in 2003 door de 
gemeente aangekocht. Zij had toen haar voorkooprecht uitgeoefend om er een sociaal project van te 
maken. Het OCMW wilde er sociale woningen en een polyvalente zaal voor zijn activiteiten bouwen. De 
verkoop van dit gebouw werd echter tot 2017 in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 750.000, 
om er een vastgoedproject van te maken onder het beheer van een particuliere ontwikkelaar. Kraainem-
Unie verzette zich krachtig tegen deze doorverkoop, die in strijd is met de beginselen van het 
voorkooprecht, en kreeg uiteindelijk gelijk in 2018.  
Gezien het tekort aan sociale huisvesting in Kraainem in vergelijking met andere gemeenten in de regio, 
willen we de situatie rechtzetten en onze gemeente de verdiende sociale dimensie voor haar inwoners 
geven. (Zie ook hoofdstuk "Sociale aspecten") 
  
Vredegerecht 
Sinds de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is het Vredegerecht van Kraainem (op 
de hoek van de Koningin Astridlaan en de Kinnenstraat) gesloten. De gebouwen, die eigendom zijn van de 
gemeente, wachten op een nieuwe bestemming. Ze zijn in slechte staat en het zou waarschijnlijk erg duur 
zijn om ze tot woningen te verbouwen. 
De inwoners kennen dit adres aan de Koningin Astridlaan omdat het vlakbij de kledingcontainers gelegen is 
waar iedereen gebruikte kleding kan inleveren. We kunnen dus overwegen om o.a. een Repair Café in 
deze lokalen onder te brengen, een polyvalente werkplaats waar klussers herstellingen uitvoeren en 
vrijwilligers opleiden om alledaagse spullen te herstellen. Kraainem-Unie wil graag de circulaire en solidaire 
economie steunen, in lijn met de logica van "Steden in transitie". 
 
PWA/Kraainem Net, op de hoek van de Kinnenstraat en de Koningin Astridlaan  
Nog een gebouw dat op een nieuwe bestemming staat te wachten. Het werd ooit gebruikt als politiebureau 
en werd vervolgens, na het vertrek van de politie in Wezembeek bij de fusie van WOKRA, gebruikt door de 
PWA/ALE 10 en een dienstenchequebedrijf. De eerste is momenteel in vereffening en de tweede heeft het 
pand verlaten. Op dit moment moeten het archief en de meubels nog door de gemeente worden 
weggehaald. Kraainem-Unie stelt voor om de benedenverdieping van het gebouw te gebruiken voor 
culturele verenigingen (workshops voor fotografie, keramiek....) die erg krap zitten in Le Chaudron, dat 
ernaast ligt (en erg verouderd is). Op de eerste verdieping zouden er vergaderzalen kunnen worden 
ingericht, als extra vergaderzalen voor het gemeentehuis, waar er tekort zijn. 
 
Gemeentehuis 
Het gemeentebestuur heeft veel kritiek op het huidige gemeentehuis, dat eigendom is van de gemeente. 
Het bestuur vindt het onpraktisch en wijst onder meer op het tekort aan vergaderzalen. Sommige politieke 
partijen zouden graag van de gelegenheid gebruik maken om een prestigieus project te lanceren, namelijk 
een gloednieuw gebouw van naar schatting 7 miljoen euro. De resultaten van de enquête "Uw mening telt " 
in 2013 (zie https://www.kraainem-unie.be/enquete-2013/) tonen duidelijk aan dat dit voor de bevolking 
geen prioriteit was. We erkennen zonder meer dat bepaalde zaken in het bestaande gebouw moeten 
worden verbeterd om de diensten efficiënt te laten werken, maar we zijn niet overtuigd van het nut van een 
nieuw gebouw. Dit zou enkel maar meer drukt uitoefenen op de gemeentelijke financiën en de uitvoering 
van nuttigere projecten in de weg staan. We mogen niet vergeten het gemeentebestuur dankzij de 
moderne informaticasystemen efficiënt dienstverlening op afstand kan aanbieden. Het is ook perfect 
mogelijk om de betrokken diensten te vragen zich naar de woonplaats van een persoon met beperkte 
mobiliteit te verplaatsen in plaats van hen te verplichten zich te verplaatsen. Dit gebeurt steeds meer in het 

                                                
9 Hoeve Van Deuren, Dezangrélaan 12, tussen de slagerij en het Chinees restaurant 
10 Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap/Agence Locale pour l’Emploi 
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kader van de “Smart Cities”-aanpak (Slimme steden, zie hieronder). Het gaat er natuurlijk niet om de 
betrokkenen te isoleren, maar hen dit alternatief aan te bieden als ze dat willen. 
 
Bovendien vragen we ons af of het niet verstandig zou zijn om synergieën met de gemeente Wezembeek-
Oppem te overwegen, die zelf een nieuw gemeentehuis bouwt in het kader van een groot vastgoedproject. 
 
Begraafplaatsen 
We hebben verschillende keren geïnterpelleerd in de gemeenteraad gedaan over de begraafplaatsen en 
het beheer ervan. De regels zijn niet duidelijk en we zijn van plan duidelijkheid te verschaffen over de 
situatie en stand van zaken van de verschillende begraafplaatsen in de gemeente.  

Sociaal / OCMW 
[Zie ook ons programma voor het OCMW in de bijlage]. 
 
Derde en vierde leeftijd 
De levensverwachting van de Belgen neemt voortdurend toe en dat is een goede zaak. Maar niet iedereen 
heeft de kans om in goede gezondheid oud te worden en omringd en geholpen te worden door familie en 
vrienden. De gemeente heeft al maatregelen genomen om de thuiszorg te vergemakkelijken. Voor mensen 
met ernstigere gezondheidsproblemen kan een flatservice een geschikte oplossing zijn. We moeten op de 
vraag anticiperen en voor voldoende aanbod zorgen. Binnenkort zal er een dertigtal serviceflats 
beschikbaar zijn in een gebouw dat momenteel gerenoveerd wordt, het instituut Henri Jaspar (in het zuiden 
van Kraainem). Kraainem-Unie heeft dit project vanaf het begin gevolgd en gestimuleerd. We moeten op 
deze weg verdergaan. 
 
Solidariteit en samenleven 
Kraainem-Unie, een beweging opgericht door burgers voor burgers, gelooft in de dynamiek van de 
samenleving en haar vermogen om vormen van samenleven en solidariteit opnieuw uit te vinden. 
Momenteel doet één op de tien Belgen vrijwilligerswerk. Dit gigantische potentieel maakt het mogelijk om 
bruggen te slaan tussen mensen. Dit kan via bestaande verenigingen, maar ook, meer spontaan, op straat- 
of buurtniveau. Kraainem-Unie wil vrijwilligerswerk in de buurt stimuleren, waarbij lokale diensten tegemoet 
komen aan de behoeften van jong en oud. Dit kan ook taaldiensten omvatten. Al deze zaken worden 
vergemakkelijkt door de huidige "Smart " technologieën die dergelijke initiatieven mogelijk maken. Zie ook 
hoofdstuk "Smart-Kraainem" hieronder.  
 
Kraainem-Unie wil openstaan voor initiatieven van de inwoners zelf en desgevallend een klein duwtje 
geven. Een concreet voorbeeld: er zijn Kraainemenaars naar ons gekomen om te praten over hun trots, 
een gemeenschappelijke moestuin in hun buurt, die ze mogen bewerken met toestemming van de eigenaar 
van het stuk grond. Kennelijk is er bij de inwoners vraag naar dergelijke activiteiten die tegelijk recreatief en 
nuttig zijn en sociale banden creëren. Kraainem-Unie wil dergelijke projecten alleen maar stimuleren en is 
bereid om te helpen om op zoek te gaan naar stukjes grond of - waarom niet - om een hoek van een 
openbaar park als moestuin in te richten als er een geschikte locatie kan worden gevonden. 
 
Een ander concreet voorbeeld: intergenerationele woonsten waar mensen van verschillende generaties 
een woning delen en tegelijkertijd diensten aan elkaar verlenen. Een dergelijke formule maakt het mogelijk 
om de eenzaamheid te doorbreken. Op die manier worden bejaarden gerustgesteld en zijn ze tevreden dat 
ze in de buurt van hun kinderen kunnen wonen. Alleenstaande ouders vinden gemakkelijker steun en hulp 
en kunnen zich gemakkelijker toeleggen op hun professionele activiteiten. En kinderen krijgen de kans om 
op te groeien in een stabielere leefomgeving, zowel materieel als emotioneel. Alles wordt spontaan 
georganiseerd, in een huis dat niet per se hiervoor werd ontworpen. Waarom zou je in een nieuw gebouw 
niet van meet af aan de mogelijkheid van een of meer kangoeroewoningen voorzien, om meerdere 
generaties onderdak te bieden? De gemeente zou in dit opzicht een zeer positieve rol kunnen spelen door 
dergelijke voorwaarden te verbinden aan een bouwvergunning. Het is een kosteloze maatregel die het 
gezinsleven kan veranderen. 
Vervolgens willen we systemen als “Un toit deux âges” (Één dak twee leeftijden) promoten, waardoor 
studenten onderdak kunnen vinden bij een bejaarde wiens huis te groot is geworden. 
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Naast de hierboven vermelde punten willen we personen met beperkte mobiliteit helpen door gebruik te 
maken van platformen met uitwisselingsdiensten (Smart-Kraainem).  

Sporten 
• De uitwisselingen tussen NL/FR-sportclubs versterken, bijvoorbeeld door het gebruik van 

tennisvelden voor alle gemeenschappen open te stellen 
• Alle initiatieven (bv. jogging) steunen om de sportbeoefening te bevorderen en de gemeenschappen 

dichter bij elkaar te brengen. 
• Sport doeltreffend beheren, buiten alle niet opgelegde taal- en communautaire overwegingen om. 

Cultuur 
• Cultuur (net als sport) doeltreffend beheren, buiten alle niet opgelegde taal- en communautaire 

overwegingen om. 
• Het oude politiecommissariaat op de hoek van de Ferdinand Kinnenstraat en de Koningin Astridlaan 

inrichten voor cultuurverenigingen die in het Chaudron-gebouw krap behuisd zijn. 
• De oprichting aanmoedigen van tweetalige verenigingen en initiatieven promoten die reeds in die 

richting gaan. 
• Maximaal voordeel halen uit de synergieën die het Lijsterbes-gebouw en het nieuwe polyvalente 

gebouw (voormalige zaal PAT - waarvan de afbraak eerstdaags zou moeten beginnen) ons zullen 
bieden. 

• De kerstmarkt weer opstarten en initiatieven van het type ‘artiestenparcours’ bevorderen. 

Jeugd en jeugdbewegingen 
• Onze jongeren zijn de toekomst van Kraainem en moeten zich goed voelen in de gemeente.  
• In de gemeenteraad hebben we herhaaldelijk geïnterpelleerd over de scoutslokalen van Sint- 

Pancratius (zie bijlagen). De uitbreiding van de lokalen moet zo snel mogelijk van start gaan en er 
moet een alternatieve oplossing worden gevonden stockeren en vergaderen tijdens de bouw van de 
nieuwe zaal PAT. 

• Nagaan in welke mate er synergieën met de Chiro mogelijk zijn 
• Voor de "iets oudere" jongeren is het niet gemakkelijk om betaalbare woningen te vinden in 

Kraainem. Toegankelijkere huisvesting lijkt ons dan ook een prioriteit die in de commissie 
besproken zou moeten worden. Er bestaan meerdere opties, bijvoorbeeld steun gedurende een 
bepaalde periode, wooneenheden die door de gemeente gebouwd en daarna verhuurd worden, met 
de mogelijkheid om die na een aantal jaar te kopen [een soort leasing dus]. Wij denken dat het 
opportuun zou zijn om een belasting te heffen op leegstaande panden om renovatie en huisvesting 
te stimuleren.  

Smart Kraainem  
Wij verdedigen drie principes voor Kraainem: 

• Expertise opbouwen/uitdiepen 
• Kansen grijpen door ons te laten inspireren door wat er elders, in België of in het buitenland 

gebeurt: Kraainem-Unie heeft informatie verzameld over een breed scala aan projecten. Sommige, 
maar niet alle, maken gebruik van nieuwe technologieën, andere zijn gericht op het bevorderen van 
de communicatie tussen mensen en overheden die "slimme trucs" hebben ontwikkeld. 

• Focussen op Zero Waste/ eenvoudig en duurzaam leven (want het leeft echt in de gemeente) 
 
Kraainem-Unie [Bertrand Waucquez] vertegenwoordigt de gemeente voor dit project bij de VVSG 
(Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten), die het project "Smart Cities" opvolgt en coördineert. Ze 
brengt de "goede ideeën" samen die overal naar voren zijn gekomen en aandacht verdienen: ze stellen 
onze levensstijl ter discussie, die voor tonnen afval zorgt en verantwoordelijk is voor een steeds meer 
verontrustende ecologische voetafdruk. 
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Hier volgen enkele suggesties verzameld door leden van Kraainem-Unie: 
• Repair Café: in september wordt in de Lijsterbes een experiment gestart, een initiatief dat onze 

volledige steun heeft 
• Zero Waste Project (lopend experiment in Kraainem) 

o de Zero Waste uitdaging gezinnen uitbreiden 
o de interactie tussen de deelnemers en andere inwoners stimuleren (bijvoorbeeld via een 

digitaal platform) 
o de verenigingen in de gemeente betrekken (bijvoorbeeld: voor de levering van tafels voor 

evenementen, een extra tafellinnendienst aanbieden) 
o het personeel van de gemeente betrekken (bijvoorbeeld: met elke afdeling stilstaan bij de 

Zero Waste principes) 
• ”Autodelen” (voorstel van de gemeente): het is de bedoeling het administratief personeel de 

mogelijkheid te bieden om gemeentelijke voertuigen voor privédoeleinden en buiten de werkuren te 
gebruiken, op voorwaarde dat de geïnteresseerden kunnen aantonen dat zij hun eigen voertuigen 
hebben weggedaan  

• Totem building (www.totem-building.be) Totem is de afkorting voor "Tool to Optimise the Total 
Environmental Impact of Materials", het stelt oplossingen voor om de effecten van gebouwen op het 
milieu te minimaliseren 

• De “slimme vuilnisbakken“ geven een signaal zodra ze boven een bepaald peil gevuld zijn (de 
wekelijkse ophaling door vuilnismannen is niet langer nodig) 

• Lokale site voor het delen van gereedschap of het uitwisselen van kleine diensten tussen de 
inwoners van de gemeente 

Toenadering tot en samenwerking met de gemeente Wezembeek-Oppem   
Het Vlaamse Gewest heeft onlangs een beweging op gang gebracht om gemeenten te fuseren om zo 
schaalvoordelen te realiseren. Er doen regelmatig geruchten de ronde over Wezembeek en Kraainem. Als 
Vlaanderen enige druk in deze richting zou uitoefenen, verbindt Kraainem-Unie zich ertoe om  
 
- de bevolking over deze kwestie te raadplegen en de resultaten ervan in acht te nemen; 
- solide garanties te krijgen met betrekking tot het stelsel van de uitgebreide faciliteiten die aan alle 

inwoners van de nieuwe entiteit worden toegekend (de taalfaciliteiten zijn momenteel uitgebreider in 
Kraainem dan in Wezembeek-Oppem); het behoud van het niveau van de huidige faciliteiten is voor 
ons uiteraard een conditio sine qua non. 

   
Gezien het feit dat de twee gemeenten vanuit sociaal-economisch en sociaal-cultureel oogpunt een vrij 
gelijkaardig profiel hebben, lijkt het ons echter verstandig om de samenwerking vanaf nu te versterken. De 
politiediensten zijn via WOKRA al perfect geïntegreerd. Waarom zouden we geen stap verder gaan? Een 
deel van het materiaal zou gezamenlijk kunnen worden aangekocht en door meer samen te werken bij de 
dienstenverlening aan de bevolking of bij het beheer van de gemeentelijke infrastructuur zouden de kosten 
gerationaliseerd kunnen worden. 

Synergie met Brussel  
Kraainem is gevestigd in het Vlaamse Gewest, maar wordt ondersteund door Brussel. We willen de 
grondwettelijke situatie van Kraainem behouden zoals ze is, onze unieke bicommunautaire troeven 
respecteren en behouden, en ten koste van alles de dure doos van Pandora niet opnieuw openmaken, die 
door sommige geobsedeerde partijen steeds maar weer door elkaar geschud wordt bij gebrek aan goede 
ideeën. Maar we moeten naar beide kanten kijken. De politieke reorganisatie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als zodanig staat niet op de agenda van de federale regering. Als we verder kijken 
dan de communautaire onrust, lijkt het ons duidelijk dat er een model nodig is dat rekening houdt met het 
Brusselse achterland, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de regio Kortrijk-Doornik-Rijsel. Bij de zesde 
staatshervorming is in 2011 precies het beginsel van een dergelijke Hoofdstedelijke gemeenschap van 
Brussel vastgelegd. Het spreekt echter vanzelf dat de collectieve wil van alle betrokken partijen nodig is om 
deze inhoud te geven, wat nog niet het geval is.   
 
  

https://www.kraainem.be/fr/theme/3049/zero-waste
http://www.totem-building.be/
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Bijlagen 
 

1. Lijst van de Kraainem-Unie punten voor de bijkomende dagorde van de gemeenteraad 
 
 

Fichier   Keywords (NL) 
GR 2013-01-29_BW Commissies 2013-01-24.pdf   Bestuur 
GR 2013-01-29_BW Vivaqua 2013-01-24.pdf   Overstromingen 
GR 2013-01-29_CE Info voor burgers.pdf   Bestuur 
GR 2013-01-29_MFC 2013-01-24.pdf   GBS uitbreiding 
GR 2013-02-26_BW HR Art 36 en 38_ Commissies 2013-02-21.pdf   Bestuur 
GR 2013-02-26_BW HR Art 7_Opnemen 2013-02-21.pdf   Bestuur 
GR 2013-02-26_BW Stookplaats clubhuis voetbal 2013-02-21.pdf   Voetbal 
GR 2013-02-26_JF Aankoop Zaal PAT 2013-02-21.pdf   Zaal PAT 
GR 2013-02-26_MFC NL School - Vervanging huidige schoolraad 2013-02-
21.pdf 

  Scholen 

GR 2013-02-26_MFC NL School 2013-02-20_voorstel.pdf   GBS uitbreiding 
GR 2013-03-26_BW HR Art 36 en 38_ Commissies 2013-03-21.pdf   Bestuur 
GR 2013-03-26_BW HR Art 7_Opnemen 2013-03-21.pdf   Bestuur 
GR 2013-03-26_JF Aanbestedingen Kraainem - Gunningscriteria.pdf   Bestuur 
GR 2013-03-26_JF Aankoop Zaal PAT - bestemming lokalen.pdf   Zaal PAT 
GR 2013-03-26_JF Gunningscriteria offerteaanvragen 2013-03-20.pdf   Bestuur 
GR 2013-03-26_MFC NL School - oprichting stuurgroep 2013-03-20.pdf   GBS uitbreiding 
GR 2013-04-30_BW HR Art 7_Opnemen 2013-04-24.pdf   Bestuur 
GR 2013-04-30_BW_Lijst Vivaqua projecten_2013-04-24.pdf   Overstromingen 
GR 2013-04-30_CE HR Art 23_Duur van discussies.pdf   Bestuur 
GR 2013-04-30_JF HR Art 38_Aantal leden commissies.pdf   Bestuur 
GR 2013-05-28_BW HR Art 36.pdf   Bestuur 
GR 2013-05-28_BW HR Art 7_Opnemen.pdf   Bestuur 
GR 2013-05-28_BW Lijst Vivaqua projecten.pdf   Overstromingen 
GR 2013-05-28_BW Stookplaats clubhuis voetbal.pdf   Voetbal 
GR 2013-05-28_CE Begraafplaats.pdf   Kerkhof 
GR 2013-05-28_CE Handelszaken Potaardestraat.pdf   Handelszaken 
GR 2013-05-28_JF Schoolbussen_Kasteel Jourdain_Hoeve van Deuren.pdf   Hoeve Van Deuren 

GR 2013-05-28_MFC Drukwerk_GBS_NL School.pdf   GBS uitbreiding 
GR 2013-06-25_BW Stookplaats clubhuis voetbal.pdf   Voetbal, Energie, Klimaat 
GR 2013-06-25_BW Zaal PAT_asbest.pdf   Zaal PAT, Asbest 
GR 2013-06-25_CE Deli Traiteur.pdf   Deli Traiteur, Handelszaken 
GR 2013-06-25_JF Mobiliteit rond scholen.pdf   Scholen 
GR 2013-06-25_JF_Gemeentelijke begeleidingscommissie.pdf   Mobiliteit, Scholen 
GR 2013-09-24_BW FR gemeenteschool Diabolo_uitreiking 
getuigschriften.pdf 

  Diabolo 

GR 2013-09-24_BW Vlaams Gemeentefonds.pdf   Bestuur, Subsidies 

https://drive.google.com/open?id=1akupcLhSasCQ9h5-HP5eOujUtVOBwKZ2
https://drive.google.com/open?id=1LWXLh3xnTSgxItjNBcmidntvog2xPeZu
https://drive.google.com/open?id=1gpN3jyve-2fK1nRyPK1phLQndMn8ubpM
https://drive.google.com/open?id=1EnMiim8uNDKMqEaahOpLCahgDcplSjRB
https://drive.google.com/open?id=1AWjbu7h_FJL5BgmiEN94DX6sJYDEQM2H
https://drive.google.com/open?id=1koUnndydhvQ-4Xw9wUflOfT2SjT_GlVL
https://drive.google.com/open?id=1gFYw5p7RXt9ZhgMnXa5947aEvVhCFO-x
https://drive.google.com/open?id=1j3a1c-1opl3YPEbl65GhV8FFEH9BKAsu
https://drive.google.com/open?id=1Cl49DrRy031QkiCafHSoMiPeejDcMOdQ
https://drive.google.com/open?id=1Cl49DrRy031QkiCafHSoMiPeejDcMOdQ
https://drive.google.com/open?id=1NzCDTp8xbUN-bLYcOYtkUlSkorcHc1DW
https://drive.google.com/open?id=1HksF4dwIToOBqLmqPcfovw5RMx_ThhkA
https://drive.google.com/open?id=1SQOXZL3wl3eTgRXdd9NDjD8veQxaa6IH
https://drive.google.com/open?id=1l6fknB4wsroTQGpY2IgoTkPlQTSA-i1m
https://drive.google.com/open?id=1voSl5yi-ZBG3Sp2KZqrnJQvjHWAI795G
https://drive.google.com/open?id=1grZIe1Sr9pxeti6PIXId0GyFcXt4twLM
https://drive.google.com/open?id=1f9qogHXsjXY_Wh3pHKlm0cdVv0MvwAc2
https://drive.google.com/open?id=1pKdeiHmBrBxeQSo0DfRrnzHOVyhz_8Bf
https://drive.google.com/open?id=1DxV0ZcSNZWJHuOKBg9_64LGSs5bFqqeI
https://drive.google.com/open?id=1CNSCjqEN8QjwzeBVd7UD0Y282tj6nRQH
https://drive.google.com/open?id=1emD6XF840iMrQr80ivmUPBhW5Rn6rROv
https://drive.google.com/open?id=1Og8nfQXqK9ZCBvtCAtHoxB6_jLE2kjpR
https://drive.google.com/open?id=1HrP-O8VsbIJVSO2PMU182WcGbhxtioju
https://drive.google.com/open?id=1T8JZu_0qRHnLSpEUj840oIkGKUsSDeD4
https://drive.google.com/open?id=1yBbDO-urYZ3bEHmSCD9FEECgcdKBOlZu
https://drive.google.com/open?id=1PngD1fuQSe2k2m8xQWndcEj8vfr302OU
https://drive.google.com/open?id=1O9-u0oEx2rPRTZ4gWwWsTEqHSfxYRJk1
https://drive.google.com/open?id=1pfi1mPmYPZ0q7pNaazChU9pyV6fgVj_b
https://drive.google.com/open?id=1HQAliRiRMAmPOg2oJTWbmFC1eBPr2Rhq
https://drive.google.com/open?id=1LXoYI_7Nj0vkof8SSE8Hbj603-gNVeSB
https://drive.google.com/open?id=1XWJBHfieNTAaHq11XHrRpo6ccTh_Ge_s
https://drive.google.com/open?id=19KHbiLkT07v2TkZHnV14Xw1ThuYAfHru
https://drive.google.com/open?id=1uqfgK8Q98ne6qq2RF8MUgilm_QM3J7N0
https://drive.google.com/open?id=11sFqwqGVpTGk1onq1iCcOQ2NBZoSAr-t
https://drive.google.com/open?id=1-O4I9DZjLwyNE8_tJQbxdsO_ZI_yFkN4
https://drive.google.com/open?id=1-O4I9DZjLwyNE8_tJQbxdsO_ZI_yFkN4
https://drive.google.com/open?id=1CGPnINNwMtFpHwJcpIfufgai2L3yvRh_
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GR 2013-09-24_CE Herdenking 14-18.pdf   Herdenking, Bestuur 
GR 2013-09-24_CE Vivaqua meetings.pdf   Overstromingen 
GR 2013-09-24_CE Vivaqua meetings_Rev01.pdf   Overstromingen 
GR 2013-11-26_BW BBC budget en samenstelling stuurgroep.pdf   Bestuur, Budget 
GR 2013-11-26_BW Verhuis postkantoor naar de Potaardestraat.pdf   Oud Postkantoor 
GR 2013-11-26_CE Vivaqua.pdf   Overstromingen 
GR 2013-11-26_JF Scoutslokalen PAT ADVIES CONTROLEBEZOEK 
BRANDWEER ZAVENTEM.pdf 

  Scouts, Asbest 

GR 2013-11-26_JF Scoutslokalen PAT.pdf   Scouts 
GR 2013-11-26_MFC Kraainem-Unie voorstellen_globaal.pdf   Bestuur, Uw mening telt, GBS 
GR 2013-11-26_MFC Uw mening telt peiling 201310 - NL school.pdf   Uw mening telt 
GR 2013-12-30_MFC Toekomst scoutslokalen.pdf   Scouts 
GR 2013-12-30_BW Evaluatie en bijkomende vragen ivm BBC MJP 2014-
2019.pdf 

  Bestuur, Budget 

GR 2013-12-30_BW Evaluatie en bijkomende vragen ivm BBC MJP 2014-
2019_voorstel.pdf 

  Bestuur, Budget 

GR 2013-12-30_BW Scoutslokalen en zaal PAT.pdf   Zaal PAT, Scouts 
GR 2013-12-30_BW Verhuis postkantoor naar de Potaardestraat.pdf   Oud Postkantoor 
GR 2013-12-30_JF Kasteel Jourdain resultaat Aanbesteding voor de 
concessie uitbating kasteel Jourdain.pdf 

  Kasteel Jourdain, Bestuur 

GR 2013-12-30_JF Kasteel Jourdain.pdf   Kasteel Jourdain, Bestuur 
GR 2013-12-30_KU Brief Gouverneur 2014-01-16_changes accepted.pdf   Bestuur, Budget 
GR 2013-12-30_MFC Kraainem-Unie voorstellen_globaal.pdf   Scouts, Zaal PAT 
GR 2014-02-11_BW Asbest in de scoutslokalen en de zaal Pat.pdf   Zaal PAT, Asbest, Scouts 
GR 2014-02-11_BW De plaats van de GR in het lokaal bestuur.pdf   Bestuur 
GR 2014-02-11_BW Energy Performance Contracting.pdf   Voetbal, Energie, Klimaat 
GR 2014-02-11_BW ERSV-RESOC - Streekpact.pdf   ERSV, Streekpact 
GR 2014-02-11_CE Politie en ordehandhaving.pdf   Veiligheid 
GR 2014-02-11_JF Aanbesteding voor de concessie uitbating kasteel 
Jourdain.pdf 

  Kasteel Jourdain, Bestuur 

GR 2014-02-11_JF Concessie Kasteel Jourdain.pdf   Kasteel Jourdain, Bestuur 
GR 2014-03-25_BW ERSV-RESOC - Streekpact.pdf   ERSV, Streekpact 
GR 2014-03-25_BW Evolutie kastoestand.pdf   Financiën 
GR 2014-03-25_BW Openbare verlichting.pdf   Energie, Klimaat 
GR 2014-03-25_CE VMM subsidie Kapellelaan.pdf   Bestuur, Subsidies 
GR 2014-03-25_JF Uitbating kasteel Jourdain.pdf   Kasteel Jourdain, Bestuur 
GR 2014-05-13_BW Belfius leningen.pdf   Financiën 
GR 2014-05-13_BW HR aanpassing.pdf   Bestuur 
GR 2014-06-30_BW ERSV RESOC Streekpact.pdf   ERSV, Streekpact 
GR 2014-06-30_BW ERSV RESOC Streekpact_Bijlage_Pages 61-67 
from20130925 - GELAYOUT streekpact Halle-Vilvoorde-klein.pdf 

  ERSV, Streekpact 

GR 2014-06-30_BW NAC.pdf   Gemeentehuis, Bestuur, Financiën 
GR 2014-06-30_BW punt bij hoogdringendheid_Asbestinventaris 
endesnoods sanering van de scholen.pdf 

  Scholen, Asbest 

GR 2014-09-30_BW Alarmsysteem overstromingen.pdf   Overstromingen 
GR 2014-09-30_BW Annulatie GR 2014-09-02.pdf   Bestuur 

https://drive.google.com/open?id=1xsDjTdqUi2QGg2XfuDZO9MhvO80TA9B7
https://drive.google.com/open?id=1tRGlKto6PVZ3DRhfq6WweeZcJHqznGK1
https://drive.google.com/open?id=1rvP0_FISTk5CGlYFRU2v1gBjAKcuvT-H
https://drive.google.com/open?id=1LyoIHELlAyM6q6zjPgNYARg8125AKjmj
https://drive.google.com/open?id=1ymzS1kacsVhUjw1hBB8Ge-cQAIyIgs7w
https://drive.google.com/open?id=1htLGZkxSJ7ZLsaT8N3FTsRPqMBc7TIL8
https://drive.google.com/open?id=1OZ-ofEO2NYjBrdYXwXHS5kNXWC8K0hF7
https://drive.google.com/open?id=1OZ-ofEO2NYjBrdYXwXHS5kNXWC8K0hF7
https://drive.google.com/open?id=1rFLe_m1w4ZDUkRAM5cD9RyYKueFgbLKg
https://drive.google.com/open?id=1HS8MfJjx3t1DWCJKJTwMde72-QINTCaK
https://drive.google.com/open?id=1L2fxl0uPBJ8IWEjQd9GaUlcJ6QABqwfT
https://drive.google.com/open?id=16hlAutB1Hb5WjnNda_NpKS4NbjiARwYd
https://drive.google.com/open?id=1zgkZGc7CoqCHqYEB30BzdtDJSnopkj9S
https://drive.google.com/open?id=1zgkZGc7CoqCHqYEB30BzdtDJSnopkj9S
https://drive.google.com/open?id=1G0otHxNtPGq5ZyLamJ-Go7gM-MH1SC0T
https://drive.google.com/open?id=1G0otHxNtPGq5ZyLamJ-Go7gM-MH1SC0T
https://drive.google.com/open?id=1Jpaammf1fcmCmQe7nF-XKU3Qw2mQlGQ6
https://drive.google.com/open?id=1m7qHwuem4OScX3IdpqsLDDRib9wsMpFs
https://drive.google.com/open?id=1Z9AxVU8TYDUcHr9FurafhjF4tRZmB4Cj
https://drive.google.com/open?id=1Z9AxVU8TYDUcHr9FurafhjF4tRZmB4Cj
https://drive.google.com/open?id=1IDJBc6rezsmMgKHZAq8otdT5gjBmRUQN
https://drive.google.com/open?id=1aBBiYHJYG_1uYTUgI0ZStgxzYrmZhwLH
https://drive.google.com/open?id=1NwK5a-5gOmxGgE_73zklQzy1UtvMZ1AL
https://drive.google.com/open?id=1PeA9G8LI7eDwAX4ukScATiDQ0SnMQ5DP
https://drive.google.com/open?id=1jB9j3V6_KwqSOFRXCBU13bsZFBmrfTBP
https://drive.google.com/open?id=1BFwhU0in6tUa6ldAuNHG202DFI3p3Oer
https://drive.google.com/open?id=1Lbkbumyy3so-TEoAzElFWfMoW7rbmx1-
https://drive.google.com/open?id=17g8LmJelEMJ_aMkHNDeNxhNPG22vrYfo
https://drive.google.com/open?id=1Vvcw3W3wB96ZnMBujUKj21qZ2SXdhVAk
https://drive.google.com/open?id=1Vvcw3W3wB96ZnMBujUKj21qZ2SXdhVAk
https://drive.google.com/open?id=13cAoJ0X9OafqtUTERyulKMvVLIKcCwMm
https://drive.google.com/open?id=1uDBjNxImV8vv9z9VPG3ggIiuQIJkch2E
https://drive.google.com/open?id=1dfKTAxLmov19IGifpusKSvNvKI-jOU5T
https://drive.google.com/open?id=1lgjfKgqt2DoavvoVmTUru7YZWR5lPD1u
https://drive.google.com/open?id=1vdPLzyDzAHVOdzltiu3Vhsk3K8HoMOEw
https://drive.google.com/open?id=1yqlxCKY3hzcb2ouJzXJx-EN93E9Bb0E6
https://drive.google.com/open?id=1EcBtnIwMLx43dqDTlahlLUWRERIUaGbf
https://drive.google.com/open?id=1xobXeobmq0SsOmhLf2H0I-xnAurt8Dt-
https://drive.google.com/open?id=1jnjaE7ztHDPqVf02KDBlH2J4OXD3qa4h
https://drive.google.com/open?id=1ES4YCYoXfqKBHAU2oSBk9-M7h8sSReu3
https://drive.google.com/open?id=1ES4YCYoXfqKBHAU2oSBk9-M7h8sSReu3
https://drive.google.com/open?id=1CmYaEzXG3idSNgElsqb2QhyiU6iNwDlY
https://drive.google.com/open?id=1CruR0UvX1VLuElIQcwBXRreS-CH3De5L
https://drive.google.com/open?id=1CruR0UvX1VLuElIQcwBXRreS-CH3De5L
https://drive.google.com/open?id=1GenvZ_Yd74UI4Nyv5c70LvNqj08RrQgT
https://drive.google.com/open?id=1yVZXtasPtdcwiiH6iTjROteOMpZMUgAc
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GR 2014-09-30_BW Asbestinventaris en saneren van de 
gemeentegebouwen.pdf 

  Asbest 

GR 2014-09-30_BW ERSV RESOC Streekpact.pdf   ERSV, Streekpact 
GR 2014-09-30_BW Evolutie kastoestand.pdf   Financiën 
GR 2014-09-30_JF Aanbesteding voor de concessie uitbating kasteel 
Jourdain.pdf 

  Kasteel Jourdain, Bestuur 

GR 2014-09-30_JF Art 53 gem decreet - raportering.pdf   Bestuur 
GR 2014-09-30_JF Huur raadzaal.pdf   Bestuur 
GR 2014-09-30_JF Kasteel Jourdain.pdf   Kasteel Jourdain, Bestuur 
GR 2014-09-30_JF Openbaar Groen.pdf   Bestuur 
GR 2014-09-30_JF Polyvalente zaal.pdf   Zaal PAT 
GR 2014-09-30_JF Rapportering Intercommunales aan de GR.pdf   Bestuur 
GR 2014-09-30_MFC Institut Jaspar.pdf   Jaspar 
GR 2014-11-04_BW Asbestinventaris en saneren van de 
gemeentegebouwen.pdf 

  Asbest 

GR 2014-11-04_BW Budget_MJP_Algemene Financiering.pdf   Financiën, Budget 
GR 2014-11-04_BW ERSV RESOC Streekpact.pdf   ERSV, Streekpact 
GR 2014-11-04_BW ERSV RESOC Streekpact_bijlage Kraainem 
antwoord_V01_2014-10-18.pdf 

  ERSV, Streekpact 

GR 2014-11-04_BW Fup commissie omgeving 2014-10-07.pdf   Overstromingen 
GR 2014-11-04_JF Art 53 gem decreet -Rapportering aan de 
gemeenteraad.pdf 

  Bestuur 

GR 2014-12-18_BW Alarmsysteem overstromingen.pdf   Overstromingen 
GR 2014-12-18_BW Asbestinventaris en saneren van de 
gemeentegebouwen.pdf 

  Asbest 

GR 2014-12-18_BW Mogelijke stroomonderbrekingen tijdens winter2014-
2015.pdf 

  Energie, Bestuur 

GR 2014-12-18_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2014-12-18_JF Kasteel Jourdain Terbeschikkingstelling aan BVBA 
Leufo.pdf 

  Kasteel Jourdain, Bestuur 

GR 2014-12-18_JF Kasteel Jourdain.pdf   Kasteel Jourdain, Bestuur 
GR 2014-12-18_JF Voorstel pt 6 - belasting leegstand.pdf   Stedenbouw, Bestuur 
GR 2014-12-18_JF Zaak Thierry Van De Plas-negationisme-ontslag.pdf   Bestuur 
GR 2015-01-27_BW Mogelijke stroomonderbrekingen tijdens winter2014-
2015.pdf 

  Energie, Bestuur 

GR 2015-01-27_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2015-01-27_JF Scoutslokalen en renovatie site zaal Pat.pdf   Scouts, Zaal PAT 
GR 2015-03-31_BW GECORO.pdf   Stedenbouw, Stedenbouw 
GR 2015-03-31_BW Overdracht deel van de Wezembeeklaan.pdf   Wezembeeklaan 
GR 2015-03-31_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2015-03-31_CE Erelonen.pdf   Bestuur 
GR 2015-03-31_JF  Offerteaanvraag - Aanleg voetbalterrein in 
kunstgras.pdf 

  Voetbal 

GR 2015-04-28_BW GECORO.pdf   Stedenbouw 
GR 2015-04-28_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2015-05-26_BW Mobiliteit Wezembeeklaan.pdf   Mobiliteit, Wezembeeklaan 

https://drive.google.com/open?id=11kJ8tUUiY70NbdrZJHSgEIoYrcaKbAqU
https://drive.google.com/open?id=11kJ8tUUiY70NbdrZJHSgEIoYrcaKbAqU
https://drive.google.com/open?id=16d5WM8kYKSMfc9vhsXhuTBuXXmLKkkR0
https://drive.google.com/open?id=1PpcX47gGalebPArxOTPQPhd52OEVjKT2
https://drive.google.com/open?id=1j5WbBm5hdE-wzkqXNf1Va0eKyEEf0snd
https://drive.google.com/open?id=1j5WbBm5hdE-wzkqXNf1Va0eKyEEf0snd
https://drive.google.com/open?id=1L4CEmF3ZBGsBK5dJXM4OrPvuE6cQYCee
https://drive.google.com/open?id=1s2Z4W_Vpn5XZj10_gYWVkZYGZimZwzhr
https://drive.google.com/open?id=1otkPgG3Dbv2coEvCofrTrX1rhzAOas-d
https://drive.google.com/open?id=1DtKDlROLwFXvsLNMxOKqdEUC8oGqmCEg
https://drive.google.com/open?id=1aHdZbqHkU5yMBMH1eWZRngQvb7l1S3Bn
https://drive.google.com/open?id=1jAtwNWdB5NlEYLveTIj6TvjgNvpF4F5J
https://drive.google.com/open?id=1e6mFeWvpd1L3-jfnMZrLt9Ii0rt4EqCd
https://drive.google.com/open?id=1S_2X7NJOIf_qgWy24Bi9KV_Wh2Otcmh8
https://drive.google.com/open?id=1S_2X7NJOIf_qgWy24Bi9KV_Wh2Otcmh8
https://drive.google.com/open?id=1mI04Ia36RMlbejVIgJZxziJk5wk0QSnc
https://drive.google.com/open?id=13MBXueMALIKWVPyaEtzXUX9LbYPUs9gN
https://drive.google.com/open?id=17JXZg5WRWD8t8-OPQCUZ1kwbz9KmTMQa
https://drive.google.com/open?id=17JXZg5WRWD8t8-OPQCUZ1kwbz9KmTMQa
https://drive.google.com/open?id=17Va-FIf_gTNCuEimqKm8PNd-9sLZ2gij
https://drive.google.com/open?id=1NGesHT-P9GA-uD7uGLapn_dkEpxKndOW
https://drive.google.com/open?id=1NGesHT-P9GA-uD7uGLapn_dkEpxKndOW
https://drive.google.com/open?id=1wm94Os0MNioRBnz_Ju_YND4axiQ_Wrsz
https://drive.google.com/open?id=1qIwewtPmRd9b_QU8ED2GDYnYmFohq5i5
https://drive.google.com/open?id=1qIwewtPmRd9b_QU8ED2GDYnYmFohq5i5
https://drive.google.com/open?id=1z0r0nwnJ1Ijbm73OvTfrwD3R4ZFxhmkX
https://drive.google.com/open?id=1z0r0nwnJ1Ijbm73OvTfrwD3R4ZFxhmkX
https://drive.google.com/open?id=1N8bZPsehv2WYyBzYQZ0AlhXGMb6lp9HA
https://drive.google.com/open?id=1IN0ODcbEmcYZR-X_BDCC6aKYKYaT82MC
https://drive.google.com/open?id=1IN0ODcbEmcYZR-X_BDCC6aKYKYaT82MC
https://drive.google.com/open?id=13Sf_ZYHrsPHjKx7NtZ6v6aAsUzd1Him_
https://drive.google.com/open?id=1e1GyOPLY9J3n_FafsjBDBcaixMP4a9fN
https://drive.google.com/open?id=1zL2mVhJ9Ptpwwc6Te5MSgxYQrfeeSEUC
https://drive.google.com/open?id=1sJNVGOTN2NLPhOGbOknrFUYS_KJTkYZ6
https://drive.google.com/open?id=1sJNVGOTN2NLPhOGbOknrFUYS_KJTkYZ6
https://drive.google.com/open?id=12xu1GN3NoaESTtdqllXIcsoYBTvMiOPI
https://drive.google.com/open?id=1GWXSQPT5fFX5816nPj_m61l69UIZyLa5
https://drive.google.com/open?id=1f7ThW8uOx9vp1lt4mhlctJ3fvpsnqK3D
https://drive.google.com/open?id=1a5qcYL6Md4MmwNcmO1CFv42Wb7HZ3kLt
https://drive.google.com/open?id=1qR5qXnmTUjFb0C5YRY8sXsJYwTUej7JH
https://drive.google.com/open?id=1mhi6xV7ppKNq_GHfIDB1Nhz-WHhgQwIs
https://drive.google.com/open?id=1I1uV0pcWl_AbP36cwgSvr-bxrzzetuym
https://drive.google.com/open?id=1I1uV0pcWl_AbP36cwgSvr-bxrzzetuym
https://drive.google.com/open?id=1IZ4THacHZhk-SeZJFJvf0nTPVmso_Wzx
https://drive.google.com/open?id=1Aw2sgA1Mb0hqB9WZlOM9G_SYf0v1x0Hu
https://drive.google.com/open?id=1xo8Ckj7Mx-WXF6giBjMrig-Ea5adHpyl
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GR 2015-05-26_JF RUP & voetbalvelden.pdf   Ruimtelijk Uitvoeringsplan, voetbal 
GR 2015-06-23_BW Mobiliteit in commissie Omgeving.pdf   Mobiliteit 
GR 2015-06-23_BW Mobiliteit Wezembeeklaan.pdf   Mobiliteit, Wezembeeklaan 
GR 2015-06-23_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2015-06-23_CE Commissie omgeving.pdf   Omgeving 
GR 2015-06-23_CE Rapportering bijk. punt. GR.pdf   Bestuur 
GR 2015-08-25_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2015-09-29_BW GECORO.pdf   Stedenbouw 
GR 2015-09-29_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2015-09-29_CE Bijlagen GR.pdf   Bestuur 
GR 2015-09-29_MFC Gemeenteraadscommissies.pdf   GemeenteraadsBestuur 
GR 2015-09-29_MFC VZW Sport - VZW Leefmilieu en Kultuur.pdf   Sport, Leefmilieu, Kultuur 
GR 2015-10-27_CE Vereffening VZW's.pdf   Bestuur 
GR 2015-11-24_JF Onderhoud gebouw Vredegerecht.pdf   Patrimoine 
GR 2015-11-24_CE Verkaveling Koningin AstridlaanWilde Rozenlaan.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2015-11-24_JF Onderhoud en herstelling vredegerechtsgebouw.pdf   Vredegerecht 

GR 2015-12-22_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2015-12-22_CE Rapportering.pdf   Bestuur 
GR 2016-01-12_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2016-01-12_CE Vluchtelingen.pdf   Vluchtelingen 
GR 2016-01-12_CE Vluchtelingen_ANTWOORD.pdf   Vluchtelingen 
GR 2016-04-26_BW GECORO.pdf   Stedenbouw 
GR 2016-04-26_CE BIN.pdf   BIN 
GR 2016-04-26_CE Rapportering.pdf   Bestuur 
GR 2016-04-26_JF MAR.pdf   Bestuur, Milieu 
GR 2016-04-26_MFC PWA.pdf   PWA 
GR 2016-05-24_JF Veiligheid rond nieuwe scoutslokalen.pdf   Scouts, Veiligheid 
GR 2016-06-28_JF Toepassing gemeentereglement Joods kerkhof.pdf   Kerkhof 
GR 2016-09-20_BW Asbest in gebouwen die gesloopt moeten worden.pdf   Asbest 

GR 2016-09-20_BW Sport in Kraainem-wie doet wat.pdf   Sport 
GR 2016-09-20_CE Planning commissies.pdf   Bestuur 
GR 2016-10-25_CE Werken op de Koningin Astridlaan.pdf   Koningin Astridlaan 
GR 2016-11-29_BW Asbest in gebouwen die gesloopt moeten worden.pdf   Asbest 

GR 2016-11-29_BW Verdeling schepenambten.pdf   Schepenambten 
GR 2016-11-29_JF gewestelijke RUP-VSGB Bijlage2.pdf   Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
GR 2016-11-29_JF Gewestplan - RUP.pdf   Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
GR 2016-11-29_JF gewestplan Bijlage 1.pdf   Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
GR 2017-01-24_BW Fluxys project Lenaertsstraat.pdf   Fluxys 
GR 2017-02-21_BW Fluxys project Lenaertsstraat.pdf   Fluxys 
GR 2017-02-21_BW Huishoudelijk Reglement_vragen van de GR leden.pdf   Bestuur 

GR 2017-02-21_CE KA-laan.pdf   Koningin Astridlaan 

https://drive.google.com/open?id=15W7oyilGJqU35OO4guU2NfNfoze3NmhZ
https://drive.google.com/open?id=1I2aSk9DuThSvj0Z-O4B0o0lwCCV6sMeY
https://drive.google.com/open?id=1iWQQJMnkyPm-8jzcDemwWEZn9hrrw23d
https://drive.google.com/open?id=1a6b4jPnE6HPUxPDehifKv53bxj405H0G
https://drive.google.com/open?id=1TlZkBnKGCSiS0L7BskvPb4M0Vem6UulW
https://drive.google.com/open?id=1jKAaVaAjHNsdG2aNwnnLalWMAvvVlagz
https://drive.google.com/open?id=1vjbQRvH0fg0fekCkBVVmpGfFN5KXGeJo
https://drive.google.com/open?id=1dBJY09P3JLflWik0rocuRx6vgJKbkxzR
https://drive.google.com/open?id=1rO9I5NqOJRzt1uyy4E5opMZBMZZGna97
https://drive.google.com/open?id=1bZhRcnT9T8H7w34m76Ne_0q-U8tXzqhP
https://drive.google.com/open?id=1Fa7spDiLep1ev2R0fEsvgqxM2fre4QNY
https://drive.google.com/open?id=1mB2LwG9g1buOn9Lj6NKcHbzcJF51owe2
https://drive.google.com/open?id=1IskL_9bNnSVacZtSR59ku1TSPKbJ3Xe4
https://drive.google.com/open?id=1Z199815zO4xYnASaU2XL12zZAThHDSz_
https://drive.google.com/open?id=152SXQc6EtxlBKw2eUHkrIP9DNeC6NBcP
https://drive.google.com/open?id=1LIFWg0Bx4Xl3EEUXStKbaMGIIEc6aiFY
https://drive.google.com/open?id=17YrpMonkQjH1rGof1L9RDcnllwemBBj1
https://drive.google.com/open?id=1bEYmuRtFobz8tNp2oRi8cBcYXvlEfIfC
https://drive.google.com/open?id=1hch_EJdDDlkC1cwhXg99ZHJTJcTUQC0D
https://drive.google.com/open?id=1IsasjWNh1O3Tm8KZVz0Opui0WuReK_gz
https://drive.google.com/open?id=1E8m7GEdrTPQIHBROjAOz0uZyg8b_23Ol
https://drive.google.com/open?id=1k0UDUgbAxpwFH5vFG5mMOMGOTn_h8gHk
https://drive.google.com/open?id=1BL3wcTOPSvggL_WOYAztmVIMUyl5gHYh
https://drive.google.com/open?id=1g9ZX-ozZrjNA0sQ1H3vUUVyWA1kzD1bk
https://drive.google.com/open?id=1xzYVkA1FtKpe9ZP0ZdhhTx3wHQm2Fqvu
https://drive.google.com/open?id=13YN5wnPmePsvkrWsVIrD5c15tGIJ9xCB
https://drive.google.com/open?id=1n0MXZ7kIrsi5ZFpC9JVI_MeSoyNo-vyT
https://drive.google.com/open?id=1pYlLTpsOa-SJoldvCUgi7Pn7VeSRkATK
https://drive.google.com/open?id=1zAra19UvjURF57Nw0SsWTvGsGepf1nYP
https://drive.google.com/open?id=1CDOCBGNrLberAusCW0MCkooP_eLV6G_E
https://drive.google.com/open?id=1U7YXQzrbjnUT4N8kwXPRL2UQgQeZhnOq
https://drive.google.com/open?id=1YvKRv3tJ-BOSXaxUW0NeLOjJHi7uvQ6_
https://drive.google.com/open?id=1c9KUwpx6gt6ub6HfjlE-p5kRsADP8ylw
https://drive.google.com/open?id=1S6aR9gD0XBlqAZr2FwtXKSIk56HFfgUO
https://drive.google.com/open?id=1bgy1YrJibMpOk0JRJlCrnEF8Jl630Kbg
https://drive.google.com/open?id=1sQO1_pz4RkiVRGrwQgLZqF9RPz4rfXnl
https://drive.google.com/open?id=18NpPSaU6ueycJnBTqOc-Tr2W1x4T-ZIV
https://drive.google.com/open?id=135dC8H2JZCg1XRszwyio9yju9yMw6aVD
https://drive.google.com/open?id=1WEZjHzXfEk4BU7hbVxOIvhjWX4TV3Rov
https://drive.google.com/open?id=1u3dgxSiGvV96OVRUbAbJRWP5BumHBoLu
https://drive.google.com/open?id=13CMF8F42wLuhKNanotQTlIO_rfvbka8v
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GR 2017-02-21_JF Polyvalente zaal.pdf   Zaal PAT 
GR 2017-02-21_MFC Notulen CBS.pdf   Bestuur 
GR 2017-03-19_CE Fluxys, MAT, etc..pdf   Fluxys, MAT 
GR 2017-03-28_BW Asbest in gebouwen die gesloopt moeten worden.pdf   Asbest 

GR 2017-03-28_BW Huishoudelijk Reglement.pdf   Bestuur 
GR 2017-03-28_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2017-03-28_JF Grondbestemming in onze gemeente-Gewestplan-
RUP.pdf 

  Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Stedenbouw 

GR 2017-03-28_MFC Notulen CBS.pdf   Bestuur 
GR 2017-04-25_JF ICT outsourcing - samenwerking met VERA.pdf   ICT, Bestuur 
GR 2017-04-25_MFC Leegstand.pdf   Stedenbouw, Bestuur 
GR 2017-05-30_BW Asbest in gebouwen die gesloopt moeten worden.pdf   Asbest 

GR 2017-05-30_BW F Kinnenstraat.pdf   F. Kinnen 
GR 2017-05-30_BW Henri Jaspar Instituut.pdf   Jaspar 
GR 2017-05-30_BW Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 96K5.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2017-05-30_BW Renovatie wegen.pdf   Infrastructuur 
GR 2017-05-30_BW Speeltuin Kinnen-Oppem.pdf   F. Kinnen 
GR 2017-05-30_MFC Herinrichting Charlotteplaats.pdf   Charlotteplein 
GR 2017-06-27_BW Goedkeuring budgetwijziging 2017-1.pdf   Budget 
GR 2017-06-27_BW HD Taalregister in faciliteitengemeenten.pdf   Faciliteiten 
GR 2017-09-26_BW Asbest in gebouwen die gesloopt moeten worden.pdf   Asbest 

GR 2017-09-26_BW Hoeve Van Deuren.pdf   Hoeve Van Deuren 
GR 2017-09-26_BW Postkantoor Wezembeeklaan.pdf   Oud Postkantoor, Wezembeeklaan 
GR 2017-09-26_BW VVSG Nieuwe Werkgroep Smart City.pdf   Smart cities 
GR 2017-09-26_JF Bouw nieuwe polyvalente zaal-gunning.pdf   Zaal PAT 
GR 2017-10-24_BW Hoeve Van Deuren.pdf   Hoeve Van Deuren 
GR 2017-10-24_BW Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 96K5.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2017-10-24_BW VVSG Nieuwe Werkgroep Smart City.pdf   Smart cities 
GR 2017-10-24_JF Bestemming Pikdorenveld.pdf   Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Bestuur, 

Stedenbouw 
GR 2017-10-24_MFC Fluxys.pdf   Fluxys 
GR 2017-11-28_BW Brussels Airport_Forum 2040.pdf   Vliegtuigen 
GR 2017-11-28_BW Geen afschaffing van het 
Vredegerecht_hoogdringendheid.pdf 

  Vredegerecht 

GR 2017-11-28_BW Hoeve Van Deuren.pdf   Hoeve Van Deuren 
GR 2017-11-28_BW Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 96K5.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2017-11-28_BW VVSG Nieuwe Werkgroep Smart City.pdf   Smart cities 
GR 2017-11-28_BW Zaal PAT.pdf   Zaal PAT 
GR 2017-11-28_CE HIB Medi Market_hoogdringendheid.pdf   Oud Postkantoor 
GR 2017-11-28_MFC Jaspar.pdf   Jaspar 

https://drive.google.com/open?id=1yz35qYVkHF1Fx85OD4B6FJr5h6rDdso2
https://drive.google.com/open?id=1h12GRSPkDwPPC498gjZJhOV3LDMc7TVP
https://drive.google.com/open?id=1LwrkghSGnXaPzJztDZKajfrRhf8P6c-S
https://drive.google.com/open?id=1ZhIHGmI8e-cb5x5ppda_TgsK6-pZEMkq
https://drive.google.com/open?id=1_j0a7K4TCK3EpDEvRLB6FgpGYyCuiVNH
https://drive.google.com/open?id=1XAfvADroYuok2MOkYqt9JhfnqVktZfnq
https://drive.google.com/open?id=1ACoi9twqvDSrWWh9yVV87EZD7pV1aBJC
https://drive.google.com/open?id=1ACoi9twqvDSrWWh9yVV87EZD7pV1aBJC
https://drive.google.com/open?id=1JHUAzVmh5BQKD0RTQSkmZxaJHrAFtJEk
https://drive.google.com/open?id=1MxouFBODvq4zHTqheaJd1_2qVkOGsWQf
https://drive.google.com/open?id=1zbXWRr5Sz0DIh6cgkGs0jE4yR1mVl3vO
https://drive.google.com/open?id=1AutzsKO_5xvz57wWfmTFgyjKwXMDPxag
https://drive.google.com/open?id=1lwuXh2ZBtdbl0lGcOzwsW2Ci704fPgh8
https://drive.google.com/open?id=1u7SLe-JG2sYTZ3jOqj7eWKfSpYDIjVVJ
https://drive.google.com/open?id=1VkGu7BJvJGif2IUb9sp5HzITFWfgE82C
https://drive.google.com/open?id=1DJZ4feICO_Pi6oeI6OTusTJln2g_6f-4
https://drive.google.com/open?id=1q5SJmQ-eb9oE6pOpgwu6GjRM6vAZvpoz
https://drive.google.com/open?id=1Bp7jxM63Bc-EJin17Aq4JNvk5mqKrTfI
https://drive.google.com/open?id=1EEXjBVqqzxq2_e3yhxtPkP9l52qPiA9G
https://drive.google.com/open?id=1ZTfxgR4NOrNgCIU0a98H2Ev9PYshL43v
https://drive.google.com/open?id=18KJxKzv2blFnh0t27suZUIYtletv3R1f
https://drive.google.com/open?id=1SoWFE5T82ybt0pHsCfNcgJYVuxt3UPSr
https://drive.google.com/open?id=1-iVSxIwfy5H7ukRph4kuASxws_GS_Pii
https://drive.google.com/open?id=1DYKm4j7oNwa7Sd_7gKukrMNHlxy01jS3
https://drive.google.com/open?id=1kfWsLsDykwkKvCmJhUs_i-lxVY1dhOWN
https://drive.google.com/open?id=1xsCHu2mb0CBkNDWocRryidZ8khv1Xdr6
https://drive.google.com/open?id=1pvcXs98b-qLvs29yZ7yRvOhMDcY_nwP7
https://drive.google.com/open?id=1p9q8chZhQhyGHYnxfnOC2JYMeInKmwZi
https://drive.google.com/open?id=1UA_w_Och7aAESH2cUu5qG-3PGVFcNugK
https://drive.google.com/open?id=1eC4tLfmSMaeej-ehH-A2abaMbvJWVM_3
https://drive.google.com/open?id=1xFsUb1-9RZ8W1TjFGIBgaTpT6rHS7par
https://drive.google.com/open?id=1pUnWYRdDjoTZobftvWvoeZjf_mp-voQl
https://drive.google.com/open?id=1pUnWYRdDjoTZobftvWvoeZjf_mp-voQl
https://drive.google.com/open?id=1Pbc4AmBFRseqDmPeQAxZ1oARWHnM8NMb
https://drive.google.com/open?id=1ssB2tq8tgT4Hr-m_03oojwyTR2yTDrv1
https://drive.google.com/open?id=1bRZGkNL60jy18_3TWsHRzH63DHtl9koV
https://drive.google.com/open?id=1HL61u607lsWtnNn7QakxB8cqzvwL19r_
https://drive.google.com/open?id=1wnLFr_s9uOwS8dbt-D7J7s4UaU17P6Ya
https://drive.google.com/open?id=1BPirFkXEo0OWXqmIClgXXOJmUG4rR1XY
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GR 2017-12-19_MFC Parking metro.pdf   Mobiliteit 
GR 2017-12-19_BW Brussels Airport_Forum 2040.pdf   Vliegtuigen 
GR 2017-12-19_BW Kieswijzer.pdf   Kieswijzer 
GR 2017-12-19_CE Schriftelijke vraag aan het CBS inzake kerkhof.pdf   Kerkhof 
GR 2017-12-19_JF Pikdorenveld -taalgebruik nieuwe toeleverancier de 
Watergroep.pdf 

  Bestuur, Pikdorenveld, Vivaqua 

GR 2017-12-19_JF Pikdorenveld.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2017-12-19_JF Scoutslokalen Hibou 39.pdf   Scouts 
GR 2018-01-30_BW Container Park.pdf   Container Park 
GR 2018-01-30_BW Smart City Oproep City of Things.pdf   Smart cities 
GR 2018-01-30_JF Pikdorenveld.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2018-01-30_JF Scoutslokalen 39-88 STAVAZA.pdf   Scouts 
GR 2018-01-30_JF STAVAZA Pikdorenveld.pdf   Pikdorenveld, Stedenbouw 
GR 2018-01-30_MFC Verkeersbord Wezembeeklaan.pdf   Bestuur 
GR 2018-02-27_JF Pikdorenveld.pdf   Pikdorenveld 
GR 2018-02-27_JF Scoutslokalen 39-88.pdf   Scouts 
GR 2018-03-27_BW GR zittingen opnemen.pdf   Bestuur 
GR 2018-03-27_BW Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 96K5.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2018-03-27_BW Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 
96K5_Bijlage_2018-02-27_10.1 RVVB.A.1718.0582.pdf 

  Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2018-03-27_MFC Parking metro.pdf   Mobiliteit 
GR 2018-04-24_BW Akoestiek GR zaal.pdf   Gemeenteraad zaal 
GR 2018-04-24_BW Curieuze Neuzen.pdf   Curieuze Neuzen 
GR 2018-04-24_BW Fietspad Baron d_Huartlaan.pdf   Fietspaden 
GR 2018-04-24_BW Kieswijzer.pdf   Kieswijzer 
GR 2018-04-24_BW Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 96K5.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2018-04-24_BW Pikdorenveld Wezembeeklaan.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan, Wezembeeklaan 

GR 2018-04-24_BW Verkeer de Burburelaan.pdf   Mobiliteit 
GR 2018-04-24_BW Voetpad Wezembeeklaan voor Deli Traiteur.pdf   Wezembeeklaan 
GR 2018-04-24_BW Werken Korenbloemenlaan_Watergroep.pdf   Watergroep 
GR 2018-04-24_JF Gemeentereglement Joods Kerkhof.pdf   Kerkhof 
GR 2018-04-24_JF Scoutslokalen 39-88 - vordering.pdf   Scouts 
GR 2018-04-24_MFC Parking metro - Diplomauitreiking Diabolo - 
Handelszaken oude post.pdf 

  Mobiliteit, Diabolo, Oud Postkantoor 

GR 2018-05-22_CE Meerkost dubbele aansluiting.pdf   Vivaqua 
GR 2018-05-29_BW Curieuze Neuzen.pdf   Curieuze Neuzen 
GR 2018-05-29_BW Infoblad tijdens sperperiode.pdf   Infoblad 
GR 2018-05-29_BW Voorstel dagorde commissie Omgeving 2018-06-
12.pdf 

  Commissie Omgeving 

GR 2018-05-29_CE Incident scouts.pdf   Scouts, Veiligheid 
GR 2018-05-29_JF Migratie vriendelijke gemeente.pdf   Migratie 

https://drive.google.com/open?id=1c7WJRFzDE0gu4non8WQAJXhucwNUBqMd
https://drive.google.com/open?id=1kgl7LLgm0ONJhTAHo-C3lr70TmaMYbW-
https://drive.google.com/open?id=1Q0Dgly-c9a3DVAVKmvbdEEC6LTu4D624
https://drive.google.com/open?id=1td9Az1AB8S-vLphWZ_O_Lj_BLWVQRn0U
https://drive.google.com/open?id=1fOpPn2x7LWpqkPuoU2zn1t7pU-x--VSo
https://drive.google.com/open?id=1fOpPn2x7LWpqkPuoU2zn1t7pU-x--VSo
https://drive.google.com/open?id=14LYpAsLXtMm8LarUEFqZGgL1N9JmJ74p
https://drive.google.com/open?id=1iOFRdB8gxfmp908PoMn56JZFDaW1bl8a
https://drive.google.com/open?id=1Kk6ZY5XfaadJhye6e9u-NDXiSHXHxtGm
https://drive.google.com/open?id=10t_KGA1tFe3vvRY9dMSucfDXkoKghBw4
https://drive.google.com/open?id=1g5aVWl49y7uidaGkbBq7fzjWiyedMrvb
https://drive.google.com/open?id=1CEjygK9fKqomqHwDQDuKYpGq9bl6xBoP
https://drive.google.com/open?id=1G-5Amox0x7ONpGon7rXSwAhJ5IYIBuKu
https://drive.google.com/open?id=1bKmg4lbo9gXbG7Z4h7BvoMoUtGCW-ghu
https://drive.google.com/open?id=1rjQXC6XDFhzply6tR2Ks3eCYGKmjXMUg
https://drive.google.com/open?id=1qvlDp06DuReZkY6zUBc7ZvmI6q6tQDrH
https://drive.google.com/open?id=1hTiaWKi4YS7mk-pORPM--aBb21fT_OcK
https://drive.google.com/open?id=1931NDSTlhWkpwDGGlDmJkgDUp87kmH_s
https://drive.google.com/open?id=1EjXngMmcG5jxCRuq22gaqNjFXoWyMYKh
https://drive.google.com/open?id=1EjXngMmcG5jxCRuq22gaqNjFXoWyMYKh
https://drive.google.com/open?id=1kG9UqHzYOTM_6MwAgRDEsJJV_SKq2Rws
https://drive.google.com/open?id=1DWLa5ZOshXitfs2s9xQI9ucKd02ZPW_N
https://drive.google.com/open?id=1UrN-27OzWJzgfnDQCQMgqE40fVFHA5Fl
https://drive.google.com/open?id=1Ea4P3_wlbNBmxoGaa8k_i7gcQlgd93cJ
https://drive.google.com/open?id=1xPkdsosglwjZ-5wFQ_sRUmvKTz67FGh4
https://drive.google.com/open?id=1qgTS7t5gY1qlN-MY61C7z1DGquMrH1dq
https://drive.google.com/open?id=1tye2Y8ldk3MV8sR1qzfozjVpNf0skxF7
https://drive.google.com/open?id=1qBOem0Kp8ThVnieo5sRvJFmcG1rIO125
https://drive.google.com/open?id=1_k9mGpy-tTdiMZPtw0tfrgpTDRPwHAIX
https://drive.google.com/open?id=1sGVThnJa5YhzTjot9zvP3xeiKNxn-03M
https://drive.google.com/open?id=1zrM_uZH5IHUQfRICu0HKerB6R_ncYcQf
https://drive.google.com/open?id=1od5w4auAhBqfcypNo2u3i87s9lPFpWh3
https://drive.google.com/open?id=15erCUG12_cBcYeA2u02LP7CJ9fqsoGsM
https://drive.google.com/open?id=15erCUG12_cBcYeA2u02LP7CJ9fqsoGsM
https://drive.google.com/open?id=1QLagLAdh5wjCmlTcevp_jPEqBd7RolVi
https://drive.google.com/open?id=1NItbadq74MdaQ9ZERb9VNoZe2uVKehBi
https://drive.google.com/open?id=15iyDgfMJDWzu91mOPMBnWZlKo9wLfhCE
https://drive.google.com/open?id=1ADOn4li1dzSXmAXr8-Foqj9iEcZPmLPR
https://drive.google.com/open?id=1ADOn4li1dzSXmAXr8-Foqj9iEcZPmLPR
https://drive.google.com/open?id=1tXnAIeZqMAFc2c4KIybHrsNiBzovEXxi
https://drive.google.com/open?id=1gNkFxVEAwcPl_ELhkdFffSJre342R98e
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GR 2018-05-29_JF Restafval scouts- en jeugdverenigingen van 
Kraainem.pdf 

  Scouts 

GR 2018-05-29_JF Scoutslokalen 39-88 opvolging.pdf   Scouts 
GR 2018-06-18_JF Reglement Joods Kerkhof - verduidelijking.pdf   Kerkhof 
GR 2018-06-26_BW Annecylaan 46 stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag.pdf 

  Stedenbouw 

GR 2018-06-26_BW Hebronlaan Immobilien project.pdf   Klooster Visitatie 
GR 2018-06-26_BW Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 96K5.pdf   Pikdorenveld, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GR 2018-06-26_BW Voetpad Wezembeeklaan voor Deli Traiteur.pdf   Wezembeeklaan 
GR 2018-06-26_CE Politiereglement.pdf   Veiligheid 
GR 2018-06-26_CE Sécurité Sportplein.pdf   Veiligheid 
GR 2018-06-26_JF Besluit ivm opslag materiaal en uitbreiding 
scoutslokalen.pdf 

  Scouts 

GR 2018-06-26_JF Migratie vriendelijke gemeente - com Welzijn.pdf   Migratie 
 
  

https://drive.google.com/open?id=1Gj1ZN2AnmlAGV7FSr5wOBYoUIWZ8s5DH
https://drive.google.com/open?id=1Gj1ZN2AnmlAGV7FSr5wOBYoUIWZ8s5DH
https://drive.google.com/open?id=1p599exCWNtVJwt16y6lIUJWXXIGsbvEM
https://drive.google.com/open?id=1BQgCGyUdOgEj6wfdNkyA1eOpNsFgCOr2
https://drive.google.com/open?id=1Z74tYJmPgJjQva91F1BX_OXWMZnYooZR
https://drive.google.com/open?id=1Z74tYJmPgJjQva91F1BX_OXWMZnYooZR
https://drive.google.com/open?id=1bmAMLhxe983n1dNb8hEmYDswBMPhFxmI
https://drive.google.com/open?id=1hINd5DohHH4NbK6FY5FFbms_rkuzwAUG
https://drive.google.com/open?id=1h1nJvbz4eDVO-qMYMPMYhtujyjd2j_wo
https://drive.google.com/open?id=1Ji08yPuysvdzyaK2cAayJTdVqRIyfxAJ
https://drive.google.com/open?id=1FotsMFr9D0jKB_3MiwRe6yzdlwN362I8
https://drive.google.com/open?id=1wLfnL29nAAfsz10SpzzNF1JCNnBMdzYj
https://drive.google.com/open?id=1wLfnL29nAAfsz10SpzzNF1JCNnBMdzYj
https://drive.google.com/open?id=1-TrIy5WybSvSHhLTg8fN6h0KhPv7YUct
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2. Open brief t.a.v. minister Homans van 2018-09-17 
 
 

 
 
Seringenstraat 22, 1950 Kraainem, +32-2-731-1888 
Kraainem.unie@gmail.com  www.kraainem-unie.be  
 
 
Open brief aan Mevr. Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en 
Sociale Economie. 
 
 
 
        Kraainem, 17 september 2018 
 
 
 
Betreft: oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
 
 
Mevrouw de Minister, 
 
In de brief van 29 augustus j.l. die u door de gouverneur van Vlaams Brabant aan de burgemeesters van 
de faciliteitengemeenten heeft laten sturen baseert u zich op het Kiesdecreet van 8 juli 2011, dat stipuleert 
dat de Vlaamse regering “alle noodzakelijke maatregelen” kan nemen “met het oog op het goede verloop 
van de verkiezingen”. 
 
De gouverneur laat weten dat u de verkiezingen “in alle sereniteit” wil laten verlopen en evt. problemen met 
het verzenden van oproepingsbrieven wil voorkomen. 
 
Voor de bewoners van Kraainem is het moeilijk om uw beweegredenen serieus te nemen omdat het 
resultaat van uw optreden exact het tegenovergestelde teweeg brengt. 
 
De brief van de gouverneur vermeldt de keuze voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten tussen drie 
omslachtige en tijdrovende administratieve procedures om hun oproepingsbrief in het Frans te ontvangen, 
nadat zij eerst een als enig geldig Nederlands exemplaar hebben ontvangen.  
 
De franstalige bewoners in de faciliteitengemeenten hebben het recht om slechts één maal in de vier jaar 
een aanvraag te doen om hun officiële documenten  in het Frans te ontvangen, en een oproepingsbrief is 
een officiëel document. De Raad van State heeft dit in mei 2018 nog eens duidelijk bevestigd. 
 
Van dit recht wordt reeds enige tijd gebruik gemaakt, tot alle tevredenheid van de bewoners, maar ook van 
de gemeentediensten, die hierdoor een pak minder administratie hebben.  
 
Deze situatie heeft enige rust in de randgemeenten gebracht bij de Franstaligen, en ook een zeker 
vertrouwen van hun kant in de aanpak van het beheer van Vlaanderen in de rand. Uw positie mbt de 
kiesbrieven dreigt dus een aantal jaren communautaire verzoening te niet te doen. U zult misschien 
begrijpen dat dit de Franstaligen in de randgemeenten niet direct aanspoort om Vlaams te gaan leren. 
 
Daarom vragen wij u om uw standpunt te herzien betreffende de drie administratieve keuzes om de 
verkiezingsbrief in het Frans te ontvangen in de faciliteitengemeenten. 
 

mailto:Kraainem.unie@gmail.com
http://www.kraainem-unie.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Vlaamse_ministers_van_Binnenlandse_Aangelegenheden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Vlaamse_ministers_van_Binnenlandse_Aangelegenheden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Vlaamse_ministers_van_Binnenlandse_Aangelegenheden
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 De administratieve kosten van de omslachtige en tijdrovende procedures die u wil opleggen zullen 
de kosten voor de burger, de gemeente en de provincie Vlaams Brabant verhogen.  

 Partijen zoals Défi beweren maar al te graag dat zij de Franstaligen ten alle koste moeten 
beschermen tegen de Vlaamse willekeur. Uw beslissing zal veel Franstaligen terugduwen naar een 
politieke partij die zich toespitst op het onderhouden van communautaire spanningen maar zich 
minder toelegt op een goed bestuur, althans in Kraainem. 
 

Mevrouw de Minister, als onafhankelijke en effectief tweetalige burgerbeweging in Kraainem, verkozen met 
4 gemeenteraadleden in 2012 (20.6% van de stemmen), zijn wij overtuigd dat wij aan alle bewoners van 
Kraainem een goed bestuur kunnen en moeten aanbieden, ongeacht hun taalkundige oorsprong of 
affiniteit. 
 
Wij doen daarom een dringend beroep op u om uw positie in deze zaak te herzien en om de “sereniteit” 
van deze verkiezingen daadwerkelijk te waarborgen en ook vertrouwen te geven aan alle burgers.  Wij 
doen u daarom het volgende voorstel: 
 

1. Ofwel staat u toe dat de gemeenten zelf gemachtigd zijn om Franstalige versies van de kiesbrieven 
te verzenden op basis van taalregisters na algemene verzending van de Nederlandstalige 
oproepingsbrieven aan alle inwoners (hiervoor bestaan precedenten).  

2. Ofwel geeft u de mogelijkheid aan de burgers die dit wensen een Frans exemplaar van hun 
kiesbrief rechtstreeks aan het loket van de gemeente te krijgen. 

 
Ons beroep aan u, Mevrouw de Minister, is enkel en alleen gebaseerd op onze visie van het belang van 
onze gemeente, ons gewest, en ons land, om een meerderheid van de bevolking achter een zo efficiënt 
mogelijk bestuur te verenigen, om op die manier de werkelijke uitdagingen van onze tijd het hoofd te 
kunnen bieden. Ons land en ons volk kunnen zich communautaire dorpsruzies uit het verleden niet langer 
veroorloven.   
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
Carel Edwards 
 
Voorzitter van Kraainem-Unie namens gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie, 
 
 
 
Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards, Johan Forton 
 
 
 
Contacten : 
 
 
info@kraainem-unie.be 
 
Bertrand Waucquez +32-485-92-78-03 
 
Carel Edwards +32-476-31-21-34 
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3. Programma voor het OCMW 
 
 
Het OCMW-programma van Kraainem-Unie is vervat in 7 actiepunten : 
 
 
1/ Een optimale samenwerking tussen OCMW en Gemeenteraad 
   
Kraainem-Unie heeft algemeen gesproken veel waardering voor het werk van het aftredende team. 
Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden de beslissingen unaniem genomen en 
getuigen ze van coherentie. Dat is op zich merkwaardig. Wij sturen dan ook aan op continuïteit en 
medewerking en niet op oppositie. Zo willen we bijdragen tot een doeltreffende actie die nuttig is 
voor de burger. 
 
Wij betreuren echter dat de Gemeenteraad tijdens de afgelopen legislatuur niet altijd een gunstig 
gevolg heeft gegeven aan de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ons eerste 
streefdoel is dan ook ervoor te zorgen dat er een synergie is tussen Gemeenteraad en OCMW-
Raad. 
 
 
2/ De achterstand van Kraainem op het vlak van sociale huisvesting wegwerken   
 
Kraainem-Unie stelt vast dat er een discrepantie is tussen het aantal sociale woningen in Kraainem 
en de toestand in de ons omringende gemeenten. Zo telde Kraainem op 3/1/16 amper 132 sociale 
woningen, terwijl de teller in Wezembeek op 404 stond. Rekening houdend met de noden strekt het 
tot aanbeveling gelijkaardige cijfers als onze buren neer te zetten.    
  
 
3/ Een optimale benutting van de gebouwen die door de gemeente worden beheerd   
 
Kraainem-Unie vraagt een analyse van de bezetting van de gebouwen die tot het 
gemeentepatrimonium behoren.  Zo bijvoorbeeld worden appartementen in goede staat voor 6 
mensen momenteel niet gebruikt omdat Fedasil er aanspraak kan op maken in geval van nood. 
Natuurlijk verzetten we ons niet tegen de beschikbaarheid ervan, vermits inspelen op de vraag van 
Fedasil tot de wettelijke verplichtingen van het OCMW behoort. Maar niets belet dat het gebouw 
wordt benut voor kortlopende verblijven en op die manier snel beschikbaar blijft voor Fedasil. Als 
een totale beschikbaarheid wordt gevraagd, zou een financiële tegemoetkoming van Fedasil redelijk 
zijn.    
 
4/ Hoeve van Deuren :  een project met een sociaal doel uitwerken 
 
Kraainem-Unie is bijzonder begaan met het lot van de Hoeve van Deuren ; de gemeente is wettelijk 
verplicht om dat gebouw te benutten voor een sociaal doel. De Hoeve wordt al  geruime tijd 
verwaarloosd als gevolg van het gekibbel binnen de meerderheid. Kraainem-Unie staat erop dat er 
een definitieve oplossing komt tijdens de volgende legislatuur.  Wij stellen voor, een gemengde 
commissie op te richten bestaande uit leden van de Gemeenteraad en vertegenwoordigers van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn.     
  
 
 
5/ Resto & Co en Lunch & Co 
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We steunen het feit dat Resto & Co en Lunch & Co zijn overgestapt van 1 naar 2 maaltijden per 
week. Nochtans moeten we vaststellen dat het initiatief zijn doel – het betrokken publiek verruimen 
– niet  heeft bereikt : eigenlijk zijn het dezelfde mensen die terugkomen. 
Kraainem-Unie stelt voor een strategie te bedenken om een ruimer publiek aan te trekken.    
 
 6/ Migratiepolitiek en vluchtelingen   
 
Kraainem-Unie juicht het huidige OCMW-beleid ten aanzien van migranten en vluchtelingen toe en 
beoogt een doeltreffende samenwerking met Fedasil.   
 
Migratiepolitiek is een federale bevoegdheid, maar uiteraard heeft deze politiek een impact op de 
gemeenten.  Het is een illusie te denken dat we dit onderwerp zomaar van tafel kunnen vegen: dat 
zou contraproductief en zelfs gevaarlijk zijn voor de burgers. Kraainem-Unie is voorstander van een 
waardig onthaal van migranten, zonder naïviteit echter. We overwegen om Kraainem te laten 
instappen in het project « gastvrije gemeente », voor zover de beschikbare middelen het toelaten, 
op ons niveau en in overeenstemming met de ons omringende gemeenten. Uiteraard moeten we 
hierbij de bestaande wetgeving naleven.  
 
 
7/ Een plan bij hittegolven en hevige koude   
 
De gevolgen van de klimaatverandering worden elke dag meer zichtbaar. Kraainem-Unie betreurt 
dan ook dat er nauwelijks of geen maatregelen zijn voorzien in geval van hitte of bittere koude;  er 
wordt ook niet goed gecommuniceerd.  En dat terwijl de meest kwetsbare mensen het hardst 
getroffen worden. Kraainem-Unie wil een reflectie op gang brengen om een doeltreffend plan op 
poten te zetten dat ook vlot kan worden bekendgemaakt. 
 
 
Onze 7 actiepunten vatten we nog eens samen: 

1.    Optimale samenwerking tussen Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
2.    De achterstand van Kraainem op het vlak van sociale huisvesting  wegwerken   
3.    Optimale benutting van de gebouwen die door de gemeente worden beheerd, 
       vooral dan sociale huisvesting  
4.    Hoeve Van Deuren : uitwerking van een project met sociaal doel 
5.    Behoud van Resto & Co en Lunch & Co, mits een paar aanpassingen 
6.    Migratiebeleid : een waardig onthaal van migranten, zonder naïviteit evenwel 
7.    Uitwerking van een plan bij hittegolven en hevige koude 
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