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BRUSSEL

Europese
Commissie
censureert
kunstwerk
Een kunstwerk van de Brusselse
artieste Jamila Al Badaoui is dan
toch niet te zien op een tentoonstelling over vrouwelijke Arabische kunst, die dinsdag geopend
werd in een gebouw van de Europese Commissie. Het gaat om een
elektrische stoel voor kinderen.
Volgens de artieste zien sommige
leden van de Commissie er echter
een uithaal naar Israël in.
De elektrische kinderstoel is vergezeld van een zwart bord, waarop ‘Opgepast elektrocutiegevaar’
geschreven staat in drie talen: Engels, Arabisch en Hebreeuws. Al
Badaoui noemt het een aanklacht
tegen elke vorm van kindermishandeling overal ter wereld.
Maar volgens haar zien bepaalde
Commissieleden het als een «regelrechte uithaal naar Israël»
vanwege de Hebreeuwse tekens.
Zij stapten daarom naar de Arab
Women Solidarity Association,
initiatiefnemer van de expositie.
Het werk is daarop voor onbepaalde tijd ingetrokken «zonder
zelfs maar te hebben geluisterd
naar de uitleg», betreurt de kunstenaar.

GRIMBERGEN

Hoorzitting
KWB Grimbergen
KWB Grimbergen organiseert
opnieuw een hoorzitting met
burgemeester Marleen Mertens
en de schepenen Odiel Schelfhout (mobiliteit) en Chris Selleslagh (openbare werken). De centrale vraag is «Staat de zwakke
weggebruiker nog steeds in de
kou?». Tijdens het eerste deel van
de avond geeft KWB Grimbergen
de burgemeester de kans om de
krachtlijnen van het mobiliteitsplan uit de doeken te doen en dit
met heel speciale aandacht voor
de voorziene maatregelen ten
gunste van de zwakke weggebruiker. Na de pauze worden de
vragen beantwoord die schriftelijk werden gesteld. Afspraak op
dinsdag 15 maart om 19.30 uur in
de Charleroyhoeve. (DBS)

STEENOKKERZEEL

Safarifuif
De Chiro van Steenokkerzeel organiseert nu zaterdag de Safarifuif in zaal ‘De Molekens’. De fuif
begint om 21.30 uur en kaarten in
voorverkoop kosten 3 euro, terwijl je aan de kassa 4 euro moet
betalen. Drie deejays, dj Ignazzio,
dj VeNi en dj Tessa zullen voor de
sfeer zorgen. (RDK)

MERCHTEM

Café
‘t Brouwershuis
gaat weer open
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MATERIAAL WEKELIJKS OP -EN AFBREKEN DUURT ANDERHALF UUR

INWONERS REAGEREN TEVREDEN EN OPGELUCHT

DJ Academy zoekt nieuwe stek

Buffervijver beschermt Congowijk

HOFSTADE

Tervuren is met de aanleg van een buffervijver
langsheen de Waalsebaan gestart. De vijver
moet de inwoners van de Congowijk beschermen
tegen mogelijke water- of modderoverstromingen. Een opluchting voor de inwoners van de wijk
die, onder meer, in 2000 en 2002 sterk getroffen werden door hevige regenval.
JULIE VANSTALLEN

ROBBY DIERICKX
Met de accommodatie in De Rode
Roos in Hofstade is op zich niets
mis, maar het is vooral de voorbereiding van elke les die Vincent
Van Leemputten ertoe dwingt
een andere locatie te zoeken.
«Elke dinsdagavond moet ik met
vijf grote kisten sleuren», zegt Dj
Vince. «Dat is een grote last, ook
al ligt de zaal recht tegenover
mijn deur. Drie keer moet ik op en
neer. Maar vooral het opzetten en
afbreken van al mijn materiaal is
tijdrovend. In totaal ben ik anderhalf uur in de weer omdat ik mijn
deejaymateriaal niet in de zaal
mag laten staan. Ik heb trouwens
bij de start van de DJ Academy al
duidelijk gemaakt dat de locatie
in De Rode Roos slechts een tijdelijke oplossing was.»
Nu gaat Vincent Van Leemputten

dus op zoek naar een locatie waar
het materiaal wel mag blijven
staan. «Maar ik merk dat het geen
gemakkelijke zoektocht is. Ik had
al aan dansscholen gedacht, maar
daar ligt de vraagprijs veel te
hoog. Voor mij moet het trouwens geen grote zaal zijn. Zo bestaan mijn lessen uit maximaal
tien personen. Het belangrijkste
is dat de mensen zich artistiek
kunnen ontplooien in de nieuwe
zaal.»

Intensieve lessen
Voorlopig vinden de deejaylessen
elke dinsdagavond dus nog gewoon plaats in zaal De Rode Roos
in Hofstade. Iedereen die ambitie
heeft om dj te worden, is welkom.
«Zowel jong als oud kan bij mij terecht. Samen met Dj Deeee pro-

Andy Duschek (l) krijgt les in van dj Vince. Foto Baert
beer ik mijn kennis over te brengen op de geïnteresseerden. Zelf
ben ik al 17 jaar deejay en heb ik
toch al enkele mooie feestjes op
mijn palmares staan. Ik heb een
tijdje in discotheek The Room in
Herent gedraaid en tegenwoordig draai ik op huwelijks- en bedrijfsfeestjes. De vijf lessen, die
twee uur duren, bestaan uit twee
delen. Eerst en vooral is er de initiatiecursus, waarbij de deelnemers leren mixen. In de opvol-

VILVOORDE

Chiro Houtem viert dit weekend
de 25ste editie van haar Bierfeesten in het Ruiterijcomplex
in Domein 3 Fonteinen. «Om die
verjaardag in de verf te zetten
wordt vrijdag een ‘bontering’
gebracht», legt Roel Vanobbergen van Chiro Houtem uit.

AFFLIGEM

Satchmo
Gitaarbeurs
In de Gemeentelijke Cultuurzaal
Sanderus in Affligem vindt op 19
maart een gitaarbeurs van Satchmo plaats. Het evenement legt de
nadruk op gitaren, versterkers,
onderdelen en toebehoren alsook bouwers en herstellers. Elke
bezoeker mag één instrument
mee naar binnenbrengen dat hij
kan laten schatten, inruilen of
verkopen.
(KVDP)

ASSE

Theater Froefroe
brengt sprookje
Theater Froefroe brengt nu zondag Kwak - oortjes dicht en kontje toe, een sprookje voor grote en
kleine mensen. De voorstelling
vindt plaats in zaal den Horinck
in Zellik om 15 uur.
(KVDP)

Ampe dringt dan ook aan op
maatregelen om het plein degelijk te onderhouden. In 2002 ging
de heraanleg van het Flageyplein
officieel van start. Na meer dan
acht jaar werd het vroegere plein
met kasseien vervangen door een

Dat muziek een belangrijk onderdeel is in het leven van Vincent
Van Leemputten bewijst hij door

de oprichting van Maximum DJ.
«Het is een webtool waar organisatoren en gasten hun favoriete
nummers kunnen verzamelen
voor een evenement. Op deze
manier kan de dj zich met uiterste
precisie voorbereiden. Dat wil
zeggen, op basis van de opgegeven nummertjes stelt hij een hele
setlist samen in de stijl van het
publiek», besluit Dj Vince.
Geïnteresseerden kunnen surfen
naar www.maxidj.com.

De organisatoren van de 25ste Bierfeesten. Foto Lukas
alternatieve rockfuif. «Dit jaar
hebben we er ook voor gekozen
om toch wat meer bieren te serveren. Zo zal er naast Stella en
Palm ook Grimbergen, Duvel en

Westmalle dubbel te verkrijgen
zijn.» Kaarten zijn te koop bij de
leiding van Chiro Houtem of in
Frituur ‘t Pleintje in Houtem.
(DBS)

VANAF NU INSCHRIJVEN VOOR
SPEELPLEINEN
Voor kinderen die in Kapelle-opden-Bos wonen, vraagt men vijf
euro per week, voor kinderen die
buiten de gemeente wonen, is dat
12,50 euro per week. Het tweede
kind van eenzelfde gezin krijgt 25
procent korting. Alle volgende
kinderen krijgen 50 procent korting. Inschrijvingen gebeuren via
het inschrijvingsformulier op de
website van de gemeente. (RDK)

modern, open plein. «Maar ondertussen ligt het plein er helemaal niet meer zo keurig en aantrekkelijk bij», gaat Ampe verder.
«Verzakkingen van de straatgoten, beschadigde en ontbrekende
verkeersborden, defecte straatverlichting, graffiti op tram- en
bushalte... Het is triest om te zien
dat het Flageyplein, na alle investeringen en het geduld van de
buurtbewoners, op deze manier
achteruitgaat. Gevolg is ook dat
het verval vandalisme aantrekt.»

Ampe dringt bij de bevoegde
staatssecretaris Emir Kir dan ook
aan op noodzakelijke herstellingen en een beter onderhoud van
het Flageyplein. Op haar vraag
antwoordde Kir dat het Flageyplein reeds 13 keer per week wordt
gereinigd en dat hij bereid is
meer vuilnisbakken te plaatsen.
Ook zou hij zijn bevoegde collega
aanspreken met betrekking tot
het stadsmeubilair en de standplaats van de MIVB.

Hamburgers ten
voordele van jeugdhuis
De benefietacties voor jeugdhuis
Elawaat stapelen zich op. Na een
geslaagde actie van de collega’s
van jeugdhuis De Jeppe uit Eppegem hebben de uitbaters van
snackbar The Snax uit Elewijt
dinsdag hun vrije dag opgeofferd
om hamburgers te bakken ten
voordele van JH Elawaat.
Samen met enkele jongeren van
het jeugdhuis begonnen Kenny
Mareels en Leentje Goovaerts er
om 12 uur ‘s middags aan. «Eerst
waren we van plan tot 19 uur te
werken, maar de avondshift
mochten we eigenlijk niet overslaan», zegt Kenny Mareels.
«Daarom hebben we tot laat
doorgewerkt. Dit is eigenlijk onze

vrije dag, maar we willen de jongeren van het jeugdhuis in ons
dorp helpen bij het inzamelen
van het geld voor de bouw van
hun nieuw lokaal. Het zijn allemaal vaste klanten en dan vonden we het maar normaal dat we
iets terug zouden doen voor hen.
Dit was nu een ideale gelegenheid. Waarom hamburgers? Dat
is ons kenmerk hier in Elewijt.
Voor één dag konden de mensen
hier uitsluitend hamburgers komen eten. We hopen alvast dat
we veel geld opgehaald hebben
met onze benefietactie, want die
jongeren verdienen respect», besluit Kenny Mareels.
(RDK)

(JVH)

BRUSSEL

Verplicht lege huizen laten bewonen
De stad Brussel heeft sinds kort
de nieuwe bepaling van de
wooncode geactiveerd. Die bepaling verplicht eigenaars om hun
gebouw in orde te stellen en - en
dit is nieuw - om hun woningen
te laten bewonen.
«Dankzij de nieuwe bepaling
kunnen wij ingrijpen», klinkt het
op het kabinet van Christian Ceux
(cdh), schepen van Ruimtelijke
Ordening. «Zo hebben we voor elf

eigenaars een vordering tot staking ingesteld. Concreet wil dat
zeggen dat hiermee een rechtbank in kortgeding kan beslissen
om een eigenaar te verplichten
om de nodige werken uit te voeren en om hun vastgoed opnieuw
bewoonbaar te maken.»

Eigenaars dwingen
Het betreft onder meer leegstaande gebouwen langsheen de
Baksteenkaai,
SpoormakersLE

straat, Beursstraat en Hoogstraat.
«De meeste eigenaars wonen niet
zelf in Brussel en bekommeren
zich niet om hun woning hier»,
gaat Ceux verder. «Ze kunnen de
negatieve effecten die de toestand van hun woning op een
wijk hebben, niet inschatten.
Dankzij deze nieuwe bepaling
kunnen we eigenaars, waarmee
geen overleg mogelijk is, dwingen om iets aan de toestand te
doen.» (JVH)

«Bij elke regenval van enige betekenis, of als het hevig regent op
korte tijd, zijn hier grote problemen», vertelt Erik Vernaillen, inwoner van de Congowijk. «Tot
hiertoe, als het aangekondigd
werd, namen wij altijd onze voorzorgen. Ik had planken tegen de
garage gezet en de achterdeur is
sinds 2002, het jaar waarin ons
huis voor het laatst overstroomd
werd, volledig toegemaakt. Nu
het bufferbekken er komt, zal ze
eindelijk weer open kunnen. Het
heeft lang geduurd voor er een
oplossing kwam maar nu ze er is,
zijn we zeer tevreden.» Volgens
de buurtbewoners was het vooral
wanneer de velden omgeploegd
waren, dat het gevaar het grootst
was. «Dan stonden het water en
de modder soms tot een halve

GRIMBERGEN

Asfalteringswerken
uitgesteld

ELEWIJT

Els Ampe klaagt verval Flageyplein aan
«Sinds 2008 is het Flageyplein
opnieuw in gebruik», weet Brussels parlementslid Els Ampe
(Open VLD). «Twee jaar na de
opening zijn er duidelijke tekenen van verval.»

Maximum DJ

Kinderen van 6 tot 14 jaar kunnen
zich vanaf nu inschrijven voor de
speelpleinen van de zomervakantie. De speelpleinen vinden
plaats in het Jeugdontmoetingscentrum in de Guido Gezellelaan
van 11 juli tot en met 26 augustus,
telkens van 9 tot 16.15 uur. Van 8
tot 19 augustus zijn er de speelpleinen voor kinderen met een
mentale beperking.

ELSENE

Nu vrijdag gaat café ’t Brouwershuis in de Bogaerdstraat in
Merchtem opnieuw open. Het
café werd onlangs overgenomen
door de dochter van Ronny ‘King’
van café Den Eendracht in de Mieregemstraat. (KVDP)

gingslessen gaan we het mengpaneel echt leren gebruiken en speciale effecten aanleren. Of het
niet moeilijk is om met verschillende muziekgenres te werken?
Daarmee wordt nu net het onderscheid gemaakt tussen een goede
en een matige docent.»

KAPELLE-OP-DEN-BOS

Bontering en fuiven op 25ste Bierfeesten

«Bontering is een show waarbij
onze leden met hun afdeling een
sketch of een dansje opvoeren
voor de aanwezigen. En net omdat het de 25ste editie is, belooft
dit een echte knaller te worden.
De bontering is vooral bedoeld
voor ouders en familie van de leden en leiding, uiteraard ook
voor de leden zelf, oud-leiding,
vrienden en sympathisanten...
Maar iedereen is welkom.»
Zaterdag is er naar jaarlijkse gewoonte de jaren ‘80-90 fuif in de
grote zaal en in de kleine zaal de

BOORTMEERBEEK

TERVUREN

Dj Vince, die al sinds september beginnende
deejays de kneepjes van het vak leert, is op zoek
naar een nieuwe locatie voor zijn DJ Academy.
Voorlopig geeft hij elke dinsdag deejayles aan
jongeren en volwassenen in zaal De Rode Roos in
Hofstade, waar hij al zijn materiaal telkens moet
opzetten en afbreken. «Alleen daarmee verlies
ik al anderhalf uur», aldus Vincent Van Leemputten.

De leden van het jeugdhuis verkopen hamburgers. Foto Baert

meter hoog! En modder is rampzalig want dat beschadigt werkelijk alles.»
«Na lange jaren van bang afwachten, moet deze buffervijver nu
eindelijk een definitief einde stellen aan het overstromingsgevaar
in de wijk», zegt Theo Debeer
(CD&V), schepen van Leefmilieu.
«In 2003 heeft het gemeentebestuur geprobeerd om met de verschillende landbouwers afspraken te maken. Hun velden hielden toen het water niet meer tegen omdat ze allemaal in dezelfde richting ploegden en omdat ze
hetzelfde soort gewassen telen»,
weet schepen Debeer nog. «Maar
die afspraken zijn mislukt: er
kwam uiteindelijk geen conventie. In 2005 is het bestuur dan gestart met het project van aanleg
van een bufferbekken. Vorig jaar
werd de gemeente eigenaar van

Werkmannen leggen de buffervijver aan. Foto Baert
de gronden en nu zijn we met de
werken aan de vijver gestart.»

Grote berm
De buffervijver met aarden wal
komt onderaan het eroderend
akkerland naast de Waalsebaan.

Het bekken zal 2.985 vierkante
meter groot zijn en 33,5 cm diep.
«Ook komt er een grote berm die
de verschillende woningen extra
zal beschermen», aldus schepen
Debeer. De kostprijs voor de aanleg van de vijver telt 230.000

De aangekondigde omheining
rond het Blosodomein in Hofstade (Zemst) heeft voor ongerustheid gezorgd bij het gemeentebestuur van Boortmeerbeek.
Burgemeester Michel Baert
(Open Vld) zegt al het mogelijke
te zullen ondernemen opdat de
Boortmeerbekenaars gratis van
het recreatiedomein gebruik zal
kunnen blijven maken.
«Tot op heden blijven wij als gemeentebestuur officieel in het
ongewisse wat Bloso precies met
het domein, dat toch voor en
groot stuk aan onze gemeente
grenst, van plan is», zegt burgemeester Michel Baert. «We weten
dat het domein volledig omheind
zal worden om vervolgens toegangsgeld te vragen, maar verder
doen de wildste geruchten de
ronde: dat wel de inwoners van
Zemst gratis of aan een sterk verminderd tarief op het domein
binnen zullen mogen, maar die
van Boortmeerbeek niet en dat de
zij-ingang langs de Molenheidebaan aan onze gemeentegrens zal
sluiten, zijn er twee daarvan»,
weet Baert. «Ik vind dat onze inwoners minstens zoveel, zo niet
meer, recht hebben als de Zemstenaren om voordelig het domein op te geraken. Het zijn immers wij die met de meeste overlast worden geconfronteerd. De
files, het wildparkeren en de geluidsoverlast komen allemaal
onze richting uit», aldus nog burgemeester Michel Baert. (SPK)

Inwoners voor
milieuraad gezocht
Kapelle-op-den-Bos gaat op zoek
naar inwoners die in de milieuraad willen zetelen. Iedereen die
geïnteresseerd is in milieu en natuur en die zich een paar keer per
jaar kan vrijmaken voor een
avondvergadering kan zich kandidaat stellen.
Sedert 1993 verleent de milieuraad op verzoek van het college
van burgemeester en schepenen
of de gemeenteraad advies inzake
milieuaangelegenheden.
Daarnaast kan de milieuraad ook
zelf aandachtspunten voorleggen en milieugerelateerde acties
ondernemen of ondersteunen. In
de gemeenteraad zitten behalve
vertegenwoordigers van ver-

(DBS)

BOORTMEERBEEK

Man aangehouden
met verboden
wapens

schillende verenigingen ook inwoners van de gemeente. Omdat
de milieuraad hernieuwd wordt,
gaat men nu op zoek naar nieuwe
leden.
Kandidaturen kunnen ingediend
worden uiterlijk tegen 1 april. Op
de website www.kapelle-opden-bos.be kan men een inschrijvingsformulier vinden dat men
aan de milieudienst (Marktplein
29) moet bezorgen. Het inschrijvingsformulier mag eveneens via
e-mail (info@kapelle-op-denbos.be) naar de gemeente verzonden worden.
Meer info bij milieuambtenaar
Lieve
Muyldermans
(015/71.32.71). (RDK)

Kinderen steken de handen in de lucht en grijpen naar de beertjes. Foto Lukas

Kinderen vangen beertjes voor ritje
Al voor de vijfde maal organiseerden de foorkramers van carnavalkermis gisteren een familiedag. Van op de trappen van

het stadhuis werden 70 beertjes
gegooid naar de grijpgrage
handjes van de Vilvoordse kinderen. Wie een beertje ving,

KAMPENHOUT

mocht nog een keer gratis op een
van de 13 attracties. Carnavalkermis duurt nog tot en met
zondag. (DBS)

De eind vorig jaar opgerichte
Kampenhoutse ‘Heemkring
Campenholt’ is op zoek naar alle
beschikbare informatie over de
‘Gazet van Campenhout’.

De bestuursleden van Campenholt tonen één van de exemplaren
van de ‘Gazet van Campenhout’ uit 1913. Foto Ponsaerts
van een eigen documentatiecentrum
plant.
Meer
info:
www.kampenhout.be/heem-

kring of via
0474/48.06.32.

het

nummer
(SPK)

KRAAINEM

José Michaux zet
burgeractie op
José Michaux, een inwoner van
Kraainem is het beu dat de media nog enkel over ‘zijn gemeente’ praten in termen van
‘communautaire oorlog’. Als
tegenreactie start hij met een
burgerinitiatief op Facebook.

OVERIJSE

NIEUWE HEEMKRING ZOEKT INFO OVER ‘GAZET VAN CAMPENHOUT’

«Via-via kwamen we onlangs in
het bezit van twee exemplaren
van de krant, die voor het eerst
verscheen op 12 november 1911»,
zegt Gerry Croon van de heemkring. «Het eerste exemplaar is
een proefnummer met lokaal
nieuws over Kampenhout en
buurgemeenten, en berichten
over de nakende oorlog, geboortes, overlijdens en ongelukken»,
toont Croon. «Omdat we ook over
een exemplaar van 16 februari
1913 beschikken, gaan we er van
uit dat de krant wel degelijk is
verschenen», zegt voorzitter
Marcel Andries. «Verder ontbreekt echter alle info. Hoe lang
heeft de krant bestaan? Zijn er
nog andere exemplaren beschikbaar? We vernemen het graag allemaal», aldus de bestuursleden
van Campenholt dat de aanleg

euro. Daarvan wordt 160.000
door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd. Ook de provincie deelt
in de kosten met een subsidie van
15.000 euro. De gronden zelf
kocht de gemeente voor een prijs
van 30.000 euro aan.

«Ook recht op
gratis toegang
Blosodomein»

KAPELLE-OP-DEN-BOS

VILVOORDE

De asfalteringswerken die deze
week voorzien waren op de Verbrande Brugsesteenweg en de
Veldkantstraat zijn opnieuw uitgesteld. Volgens de aannemer
waren de temperaturen nog te
laag om degelijk werk te kunnen
afleveren. Er wordt nu samen met
de gemeente gezocht naar een
nieuwe datum ergens in april.

Een man (28) uit Boortmeerbeek
is in de nacht van dinsdag op
woensdag in Mechelen tegenhouden met verboden wapens op
zak. Zijn voertuig met Nederlandese nummerplaten werd omstreeks 01.30 uur op de Leuvensesteenweg aan de kant tijdens
een anti-inbraakactie. De bestuurder bleek in het bezit van
een vouwmes en had ook een
tweede exemplaar in zijn wagen
liggen. De politie nam de messen
in beslag. (KML)

19

Marijn Devalck
zingt Gilbert
Bécaud
Marijn Devalck is, naast zijn acteerwerk, al meer dan veertig jaar
een zanger. Begenadigd met een
warme rijpe stem en de juiste
zangtiming. Eerst als tiener-popidool Marino Falco, later als gevierd musicalartiest in Vlaanderen, Nederland en tot in Duitsland. Daarnaast is hij al meer dan
veertig jaar bezeten van oerchansonnier Gilbert Bécaud. Hoog tijd
dus voor een ‘Tour de Chant’ met
de klassiekers en intieme parels
van zijn idool. Gerugsteund door
4 stevige jazzmuzikanten die het
onvergetelijke erfgoed van ‘monsieur 100.000 volt’ mee op de
planken tot leven brengen. ‘Nathalie’, ‘Quand il est mort le poète’, ‘Je reviens te chercher’,... en tal
van andere bekende Bécaudnummers zal Marijn Devalck op
31 maart in CC Den Blank brengen. Voor meer informatie of reservaties: 02/687.59.59, e-mail:
Info@denblank.be, www.denblank.be. (JVH)
LE

«Ik woon nu al meer dan 27 jaar
in Kraainem en moet vaststellen dat de media over ‘mijn’ gemeente enkel in termen van
communautaire ‘oorlog’ spreken», vertelt de man. José Michaux is een gepensioneerd generaal die meer dan 40 jaar lang
het uniform droeg. Hij werd geboren in Farciennes in Henegouwen en is vader van een
dochter en een zoon. Na zijn
pensioen werkt Michaux als
consulent in management en
communicatie voor KMO’s en
gaf hij informaticalessen voor
senioren.

Profileren
«In Kraainem voelen de politici
zich verplicht zich te profileren
in termen van ‘communautaire oorlog’. Het bestuur van de
gemeente besteedt dus veel te
veel tijd aan deze problematiek
en veel te weinig aan hun dos-

siers, o.a. het domein van de financiën en het budget. Zo
heeft de gemeente vandaag
nog altijd geen budget voor
2011, de schuld per inwoner in
Kraainem is ongeveer het dubbele van de gemiddelde van de
Vlaamse Regio en het water in
Kraainem is het duurste van
heel het land. Mijn doel is om
die logica van ‘communautaire oorlog’ om te vormen tot
een ‘communautaire vrede’
zodat het bestuur meer tijd
zou kunnen besteden aan inhoudelijke zaken. Mijn burgeractie moet ook aan de inwoners van de gemeente de
gelegenheid geven om met
kennis van zaken op de gemeenteverkiezingen van 2012
te stemmen daar waar vandaag in Kraainem er communautair gestemd wordt op
communautaire lijsten (één
Franstalige lijst UNION en één
Nederlandstalige lijst OPEN).
Een gemengde lijst zou, volgens mij, veel doeltreffender
zijn.»
De facebookpagina van ‘José
Michaux Citoyen’ telt vandaag
alvast zo’n 1.200 sympathisanten. (JVH)

