
Het is verkiezingstijd, en zoals gewoonlijk wordt 
er weer van alles beloofd. Kraainem-Unie heeft 
voor u de plaatselijke prestaties onder de loep 
genomen van de 3 partijen die in Kraainem de 
meerderheid uitmaken: FDF, CdH en MR.

Wat hebben ze beloofd:
• Transparant bestuur
• Verstandig beleid
• Alleen projecten waar we de middelen voor 
  hebben

In oktober 2013 heeft u mogen aangeven wat uw prioriteiten zijn, in de enquête “Uw mening telt”. Maar wat komt 
daar nu eigenlijk van terecht?

Transparant bestuur?  Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 werden 
maandenlang door Union achter gesloten deuren besproken. De stemming vond plaats op 30 
december 2013, het was ook de eerste – en de laatste – keer dat de gemeenteraad hierover 
mocht debatteren. We staan weer eens voor een voldongen feit. Het heeft weinig met 
democratie of transparantie te maken.
Verstandig beleid, waar we daadwerkelijk de middelen voor hebben? Gezien 

het gebrek aan gemeentelijk onderhoud van het voetbalveld lijkt ons een synthetische grasmat een redelijke 
investering. Maar een nieuw gemeentehuis op de plaats waar zich nu het Vredegerecht, PWA-KraainemNet en 
de Chaudron bevinden is heel iets anders. Dit komt neer op een investering van zo’n 7 miljoen, dat is ongeveer 
1000 euro per kiezer. Bovendien moeten hiervoor gemeentelijke gebouwen en gronden verkocht worden, maar 
dan nog zullen er nieuwe leningen moeten komen. Gezien de financiële situatie van de gemeente (een schuld 
van 15,9 miljoen einde 2013, praktisch zo veel als wat er jaarlijks binnen komt) vragen wij ons af of er geen 
andere manier is om de werkomstandigheden in het gemeentehuis en OCMW te verbeteren. Maar ondanks het 
aandringen van de oppositie heeft Union nooit enige bewijs kunnen leveren dat er serieus naar alternatieven is 
gezocht. Dat zou nochtans middelen hebben vrijgemaakt voor andere prioriteiten? UW prioriteiten bijvoorbeeld.

Hoe zien wij het Kraainem van de toekomst?
Wij menen dat het de hoogste tijd is om hierover een constructieve visie 
te ontwikkelen, en om het gemeentebeleid af te stemmen op de behoeften 
van jonge gezinnen, van kinderen die hier opgroeien, en op de noden van 
een vergrijzende bevolking. 
Wij vinden echter NIETS terug in het meerjarenplan 2014-2019 over:
• Veiligheid
• Ouderen (ondanks de aanbeveling van een onafhankelijke studie die 
   expliciet de bouw van serviceflats in de gemeente aanraadt)
• Jeugd en kinderopvang

Voor Kraainem-Unie komt het belang van de burger op de eerste plaats. Wij hebben geen andere agen-
da. Wij zijn vrij van iedere inmenging van buitenaf en kunnen ons dus concentreren op wat belangrijk 
is voor U! Blijf op de hoogte via onze website (www.kraainem-unie.be) en aarzel niet om uw mening en 
ideeën met ons te delen (kraainem.unie@gmail.com).

HUN prioriteiten: 
• Nieuw gemeentehuis (op één na 

uw laatste zorg volgens de enquête)
• Synthetische grasmat voor 

de voetbalclub

UW prioriteiten*:
• Strijd tegen vandalisme

• Onderhoud van de trottoirs
• Geluidshinder aanpakken

Wat zou u doen met 1000 euro ?

* U vindt de volledige resultaten van deze enquête op www.kraainem-unie.be
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