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Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Over lijsten en programma’s
De laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen is ingezet. De verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn klaar. We stelden elke lijst zes vragen, te beantwoorden
door zes verschillende kandidaten. De twee lijsten LB-Union en WOplus stuurden hun
antwoorden binnen.
Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en de OCMW-raad
op 14 oktober worden in Wezembeek-Oppem weinig aardverschuivingen verwacht. Je hebt, net als zes jaar geleden, de
keuze uit twee lijsten: LB-Union en WOplus. LB-Union, met als
lijsttrekker huidig burgemeester Frédéric Petit, verenigt MR,
DéFi, cdH, Ecolo en PS. De Vlaamse eenheidslijst WOplus,
getrokken door Jan Walraet, krijgt dit keer de steun van een
aantal Franstaligen. De opvallendste naam in dat verband is
uittredend OCMW-raadslid Anne-Marie Servranckx. Zij stapte
over van LB-Union.
Noem 1 realisatie van de afgelopen 6 jaar die je geslaagd
vindt en vermeld 1 onderwerp dat je meteen wilt aanpakken
na de verkiezingen.
Dominique Matthys (LB-Union):
‘De bouw van het buurtcentrum Forum, de infrastructuur van
Domus en een speelplein in de wijk Ban Eik hebben voor een
nieuwe dynamiek gezorgd. Sociaal-culturele en dienstverlenende
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activiteiten (strijkatelier, babycafé, tweedehandswinkel,
zaalverhuur …) vinden hier plaats, en nu ook de tijdelijke
huisvesting van de administratieve diensten. Na de verkiezingen
wil ik graag verder werken aan de vernieuwing van de voetpaden
en de omschakeling van de openbare verlichting in de gemeente
naar energiezuinigere ledverlichting.’
Jan Walraet (WOplus):
‘WOplus drong er al lang op aan om de overdreven financiële
reserves van de gemeente aan te spreken voor de financiering
van de nodige investeringen. Deze reserves waren het gevolg
van opgeblazen en niet-uitgevoerde onderdelen van de
begrotingen in de loop der jaren. We hebben deze ommezwaai
dan ook consequent gesteund. Daardoor zijn de schulden van
de gemeente en de bijhorende leninglasten drastisch gedaald.
In dezelfde lijn kunnen ook de gemeentebelastingen afgetopt
worden. Dat zijn zaken die de burger rechtstreeks in zijn
geldbuidel voelt.’

I N F O R M AT I E
gemeenteraadsverkiezingen

Wat is volgens jou de belangrijkste
investering voor de komende
legislatuur en waar wil je het
geld hiervoor halen?
Frédéric Petit (LB-Union):
‘De belangrijkste investering is de bouw
van het Nieuw Administratief Centrum,
de bibliotheek en de nieuwe Nederlandstalige school in combinatie met de
aanleg van het eerste gemeenteplein en
een groot park bestemd voor jong en
oud. Het project wordt gefinancierd via
een reserve van 4 miljoen euro, de
verkoop van gronden voor 12 miljoen
euro, een subsidie van 2 miljoen euro en
de rest met de inkomsten van de verkoop
van ons rioleringsnetwerk en waterdistributienetwerk aan De Watergroep.
Er komt geen extra belasting.’
Anne Sterkmans (WOplus):
‘Een gezonde begroting vraagt om
rekening te houden met de beslissingen
die het huidige bestuur heeft genomen.
Dat gaat over de bouw van een nieuw
gemeentehuis, een nieuwe Nederlandstalige school en de modernisering van
de Franstalige school. Waar nog aan
gewerkt kan worden, is het actief
zoeken van alle mogelijke vormen van
subsidiëring. Naar ons gevoel liggen hier
zeker nog mogelijkheden. Daarnaast is
het ook belangrijk om de huidige
investeringen op peil te houden.’
Welke acties wil je ondernemen om
de verschillende gemeenschappen in
de gemeente te verenigen?
Murielle Jaubert en Jean Crêvecoeur
(LB-Union):
‘Er gaat niets boven cultuur en sport
om gemeenschappen te verenigen. We
hebben zes jaar lang kinderen en volwassenen samengebracht met uiteenlopende
culturele en sportieve activiteiten:
creaforum, cultuurbeleving, opvoedingsdagen, buurtsport, een voetbalclub voor
kansarme kinderen, een stripbeurs,
vernieuwde sportinfrastructuur, een
outdoorfitness … en dat willen we
blijven doen.’

Emmanuel Froidbise (WOplus):
‘De verschillende gemeenschappen
leven te veel in culturele getto’s. Er
moet nagedacht worden over hoe we de
tussenschotten kunnen slopen. Een van
de voorstellen kan zijn: het organiseren
van een sportdag voor alle scholen van
onze gemeente, met verschillende
disciplines voor de leerlingen van het
zesde leerjaar van de Duitstalige,
Nederlandstalige en Franstalige scholen.
In de culturele wereld kan men zich
genoeg samenwerkingsverbanden
voorstellen voor mensen van goede wil.’
Waar ligt de grootste uitdaging voor
het OCMW de komende zes jaar?
Luc Matthys (LB-Union): ‘Naast de
traditionele opdracht van het OCMW,
hulp bieden aan mensen met minder
kansen, is de belangrijkste uitdaging
ongetwijfeld de problematiek van de
veroudering van de bevolking. Het
OCMW heeft een belangrijke rol te
vervullen om senioren te ondersteunen
om zo lang mogelijk in hun vertrouwde
leefomgeving te kunnen blijven en om
hun eenzaamheid te bestrijden. Daarom
verdienen de maaltijden aan huis, de
maaltijden in het ontmoetingscentrum,
het organiseren van uitstappen en
andere ontspanningsactiviteiten nog
meer aandacht.’
Anne-Marie Servranckx (WOplus):
‘Het aantal kinderen dat in armoede
opgroeit, blijft stijgen. Kansarmoede
bij kinderen in onze gemeente is een
realiteit. Het OCMW heeft een belangrijke rol te spelen in de uitvoering van
acties ter bestrijding van verschillende
risicofactoren zoals werkloosheid en
sociale uitsluiting. Dankzij gerichte
ondersteuning organiseert het OCMW
verschillende activiteiten zoals de
huiswerkschool voor ouders, babycafés
en sportweken, zodat elk kind in het
gezin en in de samenleving gelijke
kansen krijgt.’

Van boven naar onder (LB-Union):
Frédéric Petit
Dominique Matthys
Luc Matthys
Murielle Jaubert
Jean Crêvecoeur
Fabienne Boucau-Mineur
Nicole Geerseau
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Welke concrete plannen heb je i.v.m.
fiets- en voetpaden voor de zachte
weggebruiker?
Fabienne Mineur (LB-Union):
‘Mijn voornaamste prioriteit is een
ambitieus plan voor de aanleg van
nieuwe fietspaden of -stroken op de
belangrijke assen, maar ook op de
kleinere assen. Naast het Nieuw
Administratief Centrum moet het
grootste deel van ons investeringsbudget
naar de uitvoering van dat plan gaan.
Ik ben voorstander van een algemene
‘zachte’ mobiliteitspolitiek: autodelen,
aankoop van en subsidies voor elektrische
fietsen, smart-bussen en aandacht voor
de veiligheid van gezinnen op de weg,
te voet of met de fiets.’
Mayra Nijs (WOplus):
‘Een grote uitdaging in de toekomst en
het onderwerp van veel huidige klachten
is de mobiliteit van de zwakke weggebruiker. Veilige fietspaden waar mogelijk,
maar ook meer aandacht en zorg voor
de voetpaden. Het onderhoud, de
signalisatie bij werken en het vermaledijde
stoepparkeren veronderstellen een
mentaliteitswijziging en een sterker
handhavingsbeleid. De doorgang en
toegankelijkheid langs hagen is bijvoorbeeld een constante zorg, en mag niet
enkel op basis van klachten aangepakt
worden. Preventiever nadenken is hier
op zijn plaats.’

Welke acties onderneem je om
de verhouding met het gemeentepersoneel te verbeteren?
Nicole Geerseau (LB-Union):
‘Het personeel heeft, onder moeilijke
omstandigheden, de gemeentelijke
projecten ondersteund. Wij zijn hen
daar dankbaar voor. De nieuwe algemeen
directeur zet in op de modernisering
van de diensten. De vereenvoudiging
van procedures is prioritair. De focus
moet op inhoudelijke kwaliteit en een
efficiënte afhandeling van taken liggen.
Interne communicatie en optimale
samenwerking tussen personeelsleden
worden belangrijke punten. Een aantal
knelpunten in de bezetting van de
diensten worden momenteel weggewerkt.’
Frank Vandendael (WOplus):
‘WOplus onderhoudt uitstekende
relaties met het gemeentepersoneel. We
hebben in onze gemeente toegewijde en
bekwame mensen die met verantwoordelijkheidszin hun job uitoefenen.
Problemen blijven het centralistische
en betuttelende beleid van het college,
waardoor tal van projecten niet – of in
chaos – tot een goed einde gebracht
worden. Ook het hoge aantal vacatures
(13,5 voltijdse banen) baart ons zorgen,
net zoals het onaanvaardbare feit dat de
toelating gegeven werd aan een personeelslid om met volle wedde zijn loopbaan te beëindigen (nog 8 jaar), zonder
noemenswaardige prestatie.’
Tina Deneyer

Rechtstreekse verkiezingen in faciliteitengemeenten:
hoe werkt het?
> Wie het meeste voorkeurstemmen achter zijn naam krijgt, wordt schepen.
Het is dus niet mogelijk dat een schepen wordt aangeduid door een partij/
lijst of dat het verkrijgen van een schepenambt kan deel uitmaken van één
of andere onderhandeling.
> Voor de gemeenteraadsleden geldt hetzelfde principe, maar dat is ook zo
in de rest van Vlaanderen.
> De burgemeester wordt aangeduid door een meerderheid van de gemeenteraadsleden.
> Naast de verkiezingen voor de gemeenteraad zijn er in faciliteitengemeenten
ook aparte OCMW-raadsverkiezingen. Ook hier geldt: wie het meeste
stemmen achter zijn/haar naam krijgt, mag zetelen (overeenkomstig met
het aantal zetels dat de lijst behaalt).

Van boven naar onder (WOplus):
Jan Walraet
Anne Sterkmans
Emmanuel Froidbise
Anne-Marie Servranckx
Frank Vandendael
Mayra Nijs
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Telex
• De post van omgevingsambtenaar is vacant sinds juni 2016. Er
zijn geen sollicitaties binnen gekomen. De gemeente vraagt aan
Haviland om tijdelijk iemand te detacheren. Raadslid Wim Peeters
(WOplus) vraagt hoeveel openstaande functies er in de gemeente zijn.
De meerderheid antwoordt dat het er 13 zijn sinds 15 juli. Dit
verhoogt de werkdruk op de rest van het personeel. Waarom er
zoveel openstaande functies zijn, kan schepen van Personeel
Nicole Geerseau (LB-Union) niet uitleggen.
• De digitale raadpleging van dossiers, een vraag van WOplus en
een verplichting van de overheid, is nog steeds een work in progress.
De meerderheid belooft de nodige stappen te ondernemen, zodat
dit in orde is bij de start van de volgende legislatuur.
• Van Roey Vastgoed heeft een omgevingsvergunning ingediend
voor het bouwproject van het NAC, die ontvankelijk werd verklaard
door de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant. Het openbaar
onderzoek liep van 7 mei t.e.m. 5 juni. Er werden 151 bezwaarschriften ingediend. De advocaat van het actiecomité tegen het
NAC wijst (opnieuw) op een aantal problemen: tijdens het openbaar
onderzoek was het niet makkelijk om toegang te krijgen tot het
dossier en informatie ontbrak. Voorts is er maar een toegang tot
het wooncomplex wat voor mobiliteitsproblemen zal zorgen, de
vervuilde lucht van 232 parkings wordt weggevoerd door een buis
die naast de speelplaats van de nieuwe gebouwen van De Letterbijter
uitkomt, het voetbalterrein wordt 1,5 tot 2 meter opgehoogd en er
zijn problemen met de afvoer van het water.
• De witte muur van het cultureel centrum Het Hoeveke staat vol
graffiti. Schepen van Openbare Netheid Fabienne Mineur-Bouceau
(LB-Union) hoopt het probleem te kunnen oplossen door de muur
te laten beschilderen door een straatkunstenaar.
• Het kapelletje van Maria van de Glimlach in de Louis Marcelisstraat, kreeg tijdens de vakantiemaanden opnieuw bezoek van
vandalen. Maanden geleden hadden onbekenden het originele
Mariabeeld al onthoofd; nu werd het vervangende beeld, een
kleinere Maria van Lourdes, geschonken door een inwoner,
ontvreemd en werden vernielingen aangebracht.
• Eind juli werd onze gemeente getroffen door een warmte-onweer.
Het hevige onweer, dat Wezembeek-Oppem en omstreken trof,
zorgde voor wateroverlast. Kelders liepen onder water omdat het
rioleringsstelsel de enorme toevloed aan water niet kon slikken.
Hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van een gescheiden
rioleringsstelsel met aangepaste capaciteit.
• Wegen en Verkeer startte begin maart in onze gemeente met
onderhoudswerken aan drie bovenbruggen over de Ring: de
Wijngaardlaan, de Oppemlaan en de Gergelstraat. De bovenbouw
van de bruggen kreeg een onderhoud: de waterdichting en wegverharding, randbalken, leuningen en fietspaden werden volledig
vernieuwd. Begin oktober moet alles afgewerkt zijn.
• De tijdelijke verhuis van de gemeentelijke bibliotheek naar het
Sterrenveld in de wijk Ban-Eik, in afwachting van de integratie in
het nog te bouwen Nieuw Administratief Centrum, zorgt voor een
gunstig neveneffect: de bib kreeg er heel wat nieuwe lezers bij,
vooral uit de wijk zelf.

van 3 oktober tot 21 oktober
Herfstfeesten
Cultuurraad i.s.m. GC de Kam
Tijdens de maand oktober vindt het vervolg van de
Herfstfeesten plaats. Hieronder vind je een overzicht
van het programma met de activiteiten.
> woensdag 3 oktober, 20 uur: Natuurpunt organiseert
een lezing Weetjes en verhalen over bomen en
struiken door Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN.
Waarom plaatsen we een kerstboom met Kerstmis?
Waarom zeggen we ‘slapen als een roos’ en ‘hout
vasthouden’? Op deze en vele andere vragen formuleert de lezing ‘weetjes en verhalen over planten’ een
wetenschappelijk onderbouwd antwoord.
De toegang is gratis.
> vrijdag 5 oktober, vanaf 18 uur: Café Mangé,
georganiseerd door Kwb ten voordele van Samana.
Je kan er een maaltijd eten voor slechts 10 euro.
> zaterdag 6 oktober, 20.30 uur: Herfstconcert,
Zanggroep Non Troppo. 9 euro (kassa), 7 euro (vvk),
info en reservaties: nontroppozanggroep@gmail.com
> zondag 7 oktober vanaf 14 uur: Kinderhoogdag, het
cultuurfeest voor het hele gezin in Park Jourdain. Dit
is een organisatie van GC de Kam en GC de Lijsterbes.
Tickets: 6 euro (vvk).
> donderdag 11 oktober, 20 uur: Jens Dendoncker
brengt zijn comedyshow Bang van Dendoncker.
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk).
> vrijdag 12 oktober, 14 uur: Het Feest voor alle
leeftijden wordt dit jaar opnieuw georganiseerd door
Okra i.s.m. de cultuurraad en GC de Kam. Zij bieden
jou een duoconcert van Margriet Hermans en Celien
aan. Tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk). Taart en
koffie zijn inbegrepen. Lees ook het artikeltje op p.7.
> zaterdag 13 oktober, 20 uur: OLCO organiseert
JAPAN, het sprookje van de negen monniken, een
ludieke foto- en filmreportage van de rondreis van 9
oud-Chirovrienden doorheen het land van de rijzende zon. Tickets: 3 euro. De opbrengst gaat volledig
naar het weeshuisproject Hogar Esperanza van
zuster Lucienne in Chillan, Chili. Reserveren is aanbevolen; je kan reserveren in GC de Kam.
> zondag 14 oktober: Gemeenteraadsverkiezingen.
Nadat alle stemmen zijn uitgebracht, kan er in café
de Kam nagekaart worden over de verkiezingen.
> donderdag 18 oktober, 15 en 20 uur: vertoning van
de film Resurrection met Johan Leysen, een oud-inwoner van Wezembeek-Oppem. Na de avondvoorstelling is er een nabespreking met de regisseur,
Kristof Hoornaert.
> zaterdag 20 oktober, van 10 tot 17 uur: Het Davidsfonds stelt het boekenpakket Vers Geperst voor,
waaruit je kan kiezen voor je Davidsfonds-lidmaatschap voor het nieuwe werkjaar. Ook niet-leden zijn
welkom om de boeken te komen bekijken.
info: De activiteiten vinden plaats in GC de Kam, tenzij
expliciet anders wordt vermeld. Meer informatie over
het programma: www.dekam.be.
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vrijdag 12 oktober
Margriet Hermans en Celien
Duoconcert
GC de Kam i.s.m. Okra en
Cultuurraad Wezembeek-Oppem
14 uur – GC de Kam
Een muzikale namiddag om van te genieten.
tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk)

zondag 21 oktober
Groepsfeest d’Asia Vu
Met een Aziatisch foodfestival en
heerlijke Aziatische maaltijden
Chiro Berkenbloesem
van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 20 uur:
2 eetshiften – GC de Kam
Met escaperoom van 14 tot 17 uur voor teams van
4 tot 6 personen.
Met activiteiten voor kinderen van 14 tot 17 uur.
Je moet vooraf via mail inschrijven.
info: www.chiroberkenbloesem.be
inschrijven en contact via:
groepsfeest@chiroberkenbloesem.be

dinsdag 6 november
Opleiding AED (defibrillator)
GC de Kam
19.30 uur – GC de Kam
inschrijven: Arne Knaepen,
arne.knaepen@derand.be
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vrijdag 12 oktober
Margriet Hermans en Celien
Duoconcert
GC de Kam i.s.m. Okra en Cultuurraad Wezembeek-Oppem
Moeder en dochter samen op het podium
‘Het is heerlijk om met mijn dochter Celien te zingen’, zegt Margriet Hermans,
die in GC de Kam samen met haar dochter optreedt tijdens een duoconcert.
‘We nodigen de toeschouwers uit om te genieten van de melodieën, de
humor, de liedjes en de samenzang. De krachtige en prachtige stem van
Celien en hoe onze stemmen met elkaar ‘blenden’ – ze passen perfect bij
elkaar – geeft me een goed gevoel.’ Margriet Hermans heeft al 30 jaar
ervaring op het podium. In 1989 startte ze haar succesvolle carrière als
zangeres, radio-, tv- en mediafiguur.
Vandaag is ze voor haar leeftijdsgenoten, ondertussen medioren en senioren,
een graag geziene gast. Humor is bij Margriet nooit veraf, maar klikt dat wel
met Celien? ‘Omdat ze nog zo jong is (25 jaar, n.v.d.r.), heeft Celien het iets
moeilijker dan ik met zelfrelativering. En dat is net wat mij inspireert bij
humor. Het leidt soms tot grappige conflicten op het podium. Al staat Celien
er wel. Haar deelname aan De beste singer-songwriter van Vlaanderen heeft
mij gesloopt, terwijl zij er vrij rustig onder bleef. Al bij al was het een leerrijke
ervaring. Ze heeft me ook van mijn sokken geblazen enkele jaren geleden
toen we Moederdag vierden. Ze had geen bloemen bij, maar ze had wel een
nieuw lied gecomponeerd. Ik was enorm ontroerd.’
Sinds haar verschijning in De beste singer-songwriter van Vlaanderen en
enkele succesvolle plaatjes (Net als jij, Ik wil jou, Vlaamse velden) ontpopte
ook dochter Celien zich inmiddels als een muzikaal podiumbeest. ‘We zitten
niet stil’, gaat Margriet verder. ‘In februari zal Celien de opnames van haar
eerste cd afronden, die ze diezelfde maand nog aan het publiek en de pers zal
voorstellen. Ik sta zelf voor een nieuwe opnamereeks bij Eclipstv. Het worden
13 afleveringen van Margriet tussen de mensen, voor 55-plussers. Ik kijk er al
naar uit.’ (JH)
info: 14 uur – GC de Kam • tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk)
www.dekam.be

zondag 21 oktober
Groepsfeest
Aziatisch foodfestival
Chiro Berkenbloesem
Groepsfeest Chiro Berkenbloesem kleurt en geurt Aziatisch
Het tweejaarlijkse groepsfeest van Chiro Berkenbloesem staat in het teken van Azië.
‘We organiseren in GC de Kam een groot Aziatisch foodfestival’, zegt groepsleider
Ewoud Lambrecht (21). ‘De Kam zal heel fleurig worden ingericht en we gaan Aziatische
gerechten aanbieden, zoals rijst met curry en loempia’s. Onze leiders en leidsters
zullen ook kleurig worden uitgedost in bloemenplunjes met een Aziatisch tintje.’
In de namiddag gaat de Chiro de avontuurlijke toer op met escaperooms. ‘Wie zal er
in slagen om alle opdrachten uit te voeren en zo uit de escaperoom te geraken?’,
vraagt Ewoud zich af. ‘Iedereen vanaf 14 jaar is welkom. We laten groepen van 4 tot 6
mensen toe in het lokaal waaruit ze moeten ontsnappen.’ Noteer ook al 27 april 2019,
want dan viert Chiro Berkenbloesem haar 60-jarig bestaan en dan volgt er een groot
feest. (JH)
info: van 11.30 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 20 uur – van 14 tot 17 uur escaperooms in
GC de Kam • inschrijven via www.chiroberkenbloesem.be

dinsdag 6 november
Opleiding AED (defibrillator)
GC de Kam

Stafmedewerker Jeugd en Sport van GC de Kam Arne Knaepen
legt uit: ‘Aan het gebouw van gemeenschapscentrum de Kam is
nu al zo’n AED-toestel aangebracht.’ Het toestel hangt op een
plaats die voor iedereen toegankelijk is, maar hoe ga je te werk
als je er gebruik van wil maken? ‘We willen de bezoekers van de
Kam hierover een korte opleiding aanbieden. We nodigen
daarom mensen van de lokale verenigingen uit om de AEDopleiding te volgen. Voor de eerste sessie op dinsdag 6 november
zijn er 12 plaatsen, maar als die AED-opleiding volzet is, plannen
we een tweede sessie. Daarover communiceren we als er een
datum is. De opleiding staat niet alleen open voor verenigingen,
maar iedereen is welkom na inschrijving.’ (JH)
info: 19.30 uur – GC de Kam • inschrijven: Arne Knaepen,
arne.knaepen@derand.be

©JH

Opleiding voor AED-toestel aan GC de Kam
Het gemeenschapscentrum de Kam organiseert een opleiding
voor het gebruik van een defibrillator of AED-toestel. Zo’n
toestel kan mensenlevens redden. Het pakket van een aed
bevat wel instructies over wat er moet gebeuren om mensen
te reanimeren, maar toch is een opleiding aangewezen.
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Dong Min Kim is predikant in de Koreaanse kerk

Mensen
samenbrengen

Wezembeek-Oppem heeft meerdere kerken. Een minder
bekende is de Koreaanse kerk van Brussel (KCB). De erediensten van deze geloofsgemeenschap vinden niet in een
traditioneel kerkgebouw plaats, maar in een gewoon huis
vlakbij het Afrikamuseum. Dong Min Kim (45 jaar) is er
predikant. We vroegen hem naar de missie van zijn kerk.
Gelukkig spreekt hij vloeiend Nederlands.
Goede integratie

Gericht op
overeenkomsten

De KCB werd eind 1979 opgericht en
sluit aan bij de verenigde protestantse
kerken in België. ‘Deze kerk is trouw aan
de Bijbel (sola scriptura). Ze volgt de
algemene protestantse geloofsrichting
en beschouwt onder andere gereformeerde tradities als hoogwaardig. De
KCB is een migrantenkerk die werd
opgericht voor de Koreaanse gemeenschap in België. In België verblijven een
duizendtal geregistreerde Zuid-Koreanen.
Zuid-Koreanen die naar België komen,
doen dat om een specifieke reden. Ze
krijgen bijvoorbeeld een baan aangeboden bij een Koreaans bedrijf hier, of

Samen met zijn vrouw Eun-Hee Lee
woont Kim ondertussen zes jaar in
Wezembeek-Oppem. Hun drie dochters,
Han-Bin, Ju-An en Hee-El, gaan in het
Heilig-Hartcollege naar school. Thuis
wordt er ook vaak Nederlands gesproken.
‘Het is een bewuste keuze, we proberen
DE

Dong Min Kim ist Pastor in der Koreanischen Kirche
In Wezembeek-Oppem gibt es mehrere Kirchen. Eine weniger bekannte darunter ist die
Koreanischen Kirche von Brüssel (KCB). Die Gottesdienste finden in einem einfachen Haus in
der Nähe des Afrikamuseums statt. Dong Min Kim ist dort Pastor. Er reiste von Südkorea in die
Niederlande, um dort Theologie zu studieren. „Weil das Studium in meinem Land vom
alltäglichen Leben getrennt ist.“ Die KCB bat ihn, zu ihnen zu kommen, um dort zu arbeiten, und
er hat den Posten angenommen. Kim lebt schon seit sechs Jahren mit seiner Frau Eun-Hee Lee
in Wezembeek-Oppem. Ihre drei Töchter, Han-Bin, Ju-An und Hee-El, gehen ins HeiligHartcollege zur Schule. „Unsere Kirche ist der Bibel treu. Sie folgt der protestantischen
Glaubensrichtung und erachtet reformierte Traditionen als wertvoll. Die Koreanische Kirche
setzt sich auch für die belgische Gesellschaft ein. „Wir halten einen Gottesdienst im Gefängnis
von Saint-Gilles ab, und unser männlicher Kirchenchor gedenkt jährlich der belgischen
Veteranen, die im Koreakrieg gekämpft haben.“
8
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ons zo veel mogelijk te integreren. Een
goed voorbeeld daarvan is dat mijn
vrouw zowel Koreaanse gerechten als
Vlaamse kost op tafel zet. Typische
Koreaanse gerechten zijn gefermenteerde
kool of kimchi en dan is er ook nog
bulgogi, wat je letterlijk vertaalt als
vuurvlees. Dat is rundsvlees in een
rodepepersaus.’

Dong Min Kim reisde in 2003 van
Zuid-Korea naar Nederland om er
theologie te studeren. ‘In mijn land was
ik ontevreden omdat de studie theologie
er los staat van het dagelijkse leven.
Professoren wezen me erop dat de
opleiding in Nederland nauw verweven
is met wat er in de kerk en in de samenleving gebeurt. Vandaar mijn keuze om
in Nederland verder te studeren. Bij mijn
aankomst heb ik eerst Nederlands
geleerd en me geïntegreerd in de
cultuur.’ Tijdens zijn studie kreeg Kim de
kans om wat hij leerde in de praktijk te
brengen. De KCB vroeg hem om bij hen
als predikant te komen werken. Hij
aanvaardde de betrekking en is sinds
2012 in hun kerk actief als predikant.

ze zijn getrouwd met een Belg, of ze
komen, zoals ik, naar hier om te studeren.

Vertalingen

Van de Zuid-Koreanen die in België
wonen is ongeveer vijftien procent
aangesloten bij onze kerk. We tellen 100
volwassen leden, van wie er veel hun
kinderen meebrengen. Maar we staan
ook open voor niet-Koreanen. Bij onze
kerkdiensten voorzien we in simultane
vertalingen in het Engels. Ook wat het
geloof zelf betreft verwelkomen we
verwante gelovigen. Voor ik naar
Nederland kwam, werkte ik in orthodoxe
of gereformeerde geloofskringen. Met
gelijkgezinden dus. Ik kwam nauwelijks in
contact met katholieken. Daardoor was
ik vrij kritisch voor bepaalde denkbeelden
van de katholieke kerk. Maar mijn studie
en leven in Nederland en België verruimden mijn leefwereld. Ondertussen heb ik
aspecten van de katholieke liturgie in
mijn kerkbeleving opgenomen. Bijvoorbeeld het begrip van de ‘absolutie’, het

MENSEN
uit Wezembeek-Oppem

vergeven van zonden, dat is iets wat
minder bekend is bij protestantse
gelovigen van Zuid-Korea.
Door deze oecumenische visie, waarbij
we ons meer richten op de onderlinge
overeenkomsten tussen de christelijke
gemeenschappen dan op de verschillen,
staan we open voor nieuwe mensen. We
willen als kerk groeien en waardevol zijn
voor de gemeenschap die ons omringt.’

Warme kerk

‘De mensen die hier op zondag samenkomen, wonen verspreid over heel
België. Ze komen om een eredienst bij te
wonen, maar ook om landgenoten te
ontmoeten. Voor sommigen is de taalen cultuurbarrière waar ze in België op
botsen te groot. Daarom doen we ook
veel moeite om een warme kerk te zijn,
zodat mensen hier een stukje thuis
kunnen vinden. Ze kunnen in onze kerk
onderling tips en informatie uitwisselen.
Onze leden zijn in zes wijkgroepen

verdeeld. Via deze groepen hebben ze
nauw contact met elkaar. We organiseren
ook evenementen naast de kerkelijke
activiteiten om hen samen te brengen.
Zo is er een sportdag, of een bazaardag
waarop we Koreaanse producten en
specialiteiten aanbieden.’
De Koreaanse kerk zet zich ook in voor
de Belgische samenleving. ‘We hebben
een eredienst in de gevangenis van
Sint-Gillis en ons mannelijke kerkkoor
engageert zich om jaarlijks de Belgische
veteranen die meevochten in de
Koreaanse oorlog te herdenken.
Die viering vindt plaats in Duffel.’

Ontmoeten

‘We zorgen er wel voor dat we onze
focus niet verliezen. Alles draait om de
ontmoeting met God. In WezembeekOppem zijn er op zondag twee erediensten. Tussen deze twee diensten
wordt een broodmaaltijd aangeboden.
Dat is een goede gelegenheid om
mensen bij elkaar te brengen.

Tegelijkertijd houden hulppredikanten
een speciale dienst voor kinderen. Zo
kunnen zij op hun niveau naar het woord
van God luisteren.’ Naast de erediensten
zijn er ook specifieke bijeenkomsten.
‘Elke dinsdag komen de vrouwen samen
om te bidden en hun geloofservaring
met elkaar te delen, elke woensdag is er
Bijbelstudie en bidden we. Er worden
ook retraites georganiseerd en nog
andere activiteiten, allemaal met als doel
om zowel God als onze naasten te leren
kennen. Om al deze taken goed te
organiseren, werken we in werkgroepen.
Zij ondersteunen vier gerichte doelen:
de erediensten, het onderwijs, de
missies en de opbouw van de
gemeenschap.
Misschien ook niet onbelangrijk om te
vermelden: we zijn volledig onafhankelijk.
Het gebouw is in eigen beheer en alle
kosten worden door de leden gedragen.’
Karla Stoefs
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

woensdag 3, 10, 17, 24
oktober en 7, 14, 21, 28
november
Kunsteldoos (4-6 jaar)
Dopjes, stopjes en
propjes
WORKSHOPREEKS

14 tot 16 uur – GC de Kam
Creatief aan de slag met
recuperatiemateriaal.
prijs: 64 euro (voor de reeks)

donderdag 11 oktober
Jens Dendoncker
Bang van Dendoncker
HUMOR

20 uur – GC de Kam
In zijn eerste soloprogramma
brengt Jens Dendoncker een
persoonlijk verhaal doorspekt
met een hoop grappen. Een
verhaal over het schijnbaar
eindeloos geklungel dat jongvolwassenheid met zich meebrengt
en de bijbehorende nostalgie
naar een vervlogen jeugd. Soms
verteld met een kinderlijke
naïviteit, dan weer met de allures
van een echte angry young man.
tickets: 16 euro (kassa),
14 euro (vvk)

zondag 7 oktober
Kinderhoogdag
GC de Lijsterbes i.s.m. GC de Kam
FAMILIE

Kinderen op avontuur
Arme kinderen. Nooit is er eens ergens iets te doen dat zij leuk vinden! Gelukkig organiseert
GC de Lijsterbes elk jaar de Kinderhoogdag, een dag waarop alles in het teken staat van
de kindervreugde. Het thema dit jaar is avontuur. Dat vertaalt zich in een hele reeks
onverschrokken activiteiten. Zo zorgt vzw Woodkid ervoor dat je bij het boomklimmen
eens all the way kan gaan en ze leren je ook allerlei echte survivalskills aan. Daarnaast
kan je zelf springkastelen en andere constructies bouwen, er zijn verschillende knutselworkshops en er worden avonturenverhalen voorgelezen. Chiro Bam! – zelf een avonturenfabriek – zorgt voor een pop-upbar waarin je iets kan drinken, kan uitrusten en alles kan
navertellen. (MB)
info: van 14 tot 17 uur – Park Jourdain (Kraainem) • tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (vvk)

donderdag 18 oktober
Resurrection
FILM

15 uur en 20 uur – GC de Kam
Lees het interview op p. 12-13.
Na de avondvertoning is er
een nabespreking met regisseur Kristof Hoornaert.
prijs: 4 euro – filmpas: 15 euro
(5 films)

zondag 21 oktober
HetGevolg
Letter
THEATER

20.30 uur – CC De Warandepoort
Woorden en bewegingen krijgen
een eigen betekenis in de
theatertaal van Mira Bryssinck
(Tytgat Chocolat). Het doet er
niet toe hoe iemand beweegt,
maar wat iemand beweegt.
tickets: 14 euro (kassa),
12 euro (vvk)
info: 02 766 53 47,
vrijetijd@tervuren.be

maandag 29 oktober,
dinsdag 30 en
woensdag 31 oktober
Vakantiestage
(4 tot 6 jaar)
De wondere wereld
van het kinderboek
Artforum vzw
FAMILIE

9 tot 16 uur – GC de Kam
Een driedaagse vol lezen, spelen,
knutselen en ontdekken.
prijs: 35 euro

van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november
Taalsportstage
Internationale Deutsche Schule Brüssel i.s.m. GC de Kam
SPORT / NEDERL ANDS OEFENEN

De eerste editie van de taalsportstage van GC de Kam en de Internationale Deutsche Schule
Brüssel (IDSB) – tijdens de krokusvakantie vorig schooljaar – was een succes. Kinderen van
verschillende nationaliteiten konden vijf dagen proeven van sport en spel en al spelenderwijs
Nederlands leren. Laagdrempelig en tof. Er moest dus wel een tweede editie van komen. En
die komt er tijdens de herfstvakantie. Opnieuw in samenwerking met de Duitse school. ‘Het
is een win-winsituatie’, zegt initiatiefnemer Arne Knaepen, stafmedewerker Jeugd en Sport
van GC de Kam. ‘Wij kunnen gebruik maken van de sportinfrastructuur van de school en de
leerlingen van de IDSB kunnen tijdens de vakantie op een leuke manier Nederlands oefenen.
Als gemeenschapscentrum is het belangrijk dat we lokale partners betrekken bij onze werking.’
Het programma richt zich dit keer op kinderen van 6 tot 12 jaar. Ze maken vijf dagen lang
kennis met sporten uit verschillende continenten. Nederlands is uiteraard de voertaal. In het
voorjaar volgt ook een derde editie, waarover later meer. (BC)
info: van 9 tot 16 uur – Internationale Deutsche Schule Brüssel • arne.knaepen@derand.be
prijs: 90 euro
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maandag 29 oktober,
dinsdag 30 en
woensdag 31 oktober
Vakantiestage
(7 tot 10 jaar)
Radioman
van luisteraar naar
radiomaker
Artforum vzw
FAMILIE

9 tot 16 uur – GC de Lijsterbes,
Lijsterbessenbomenlaan 6, Kraainem
Een driedaagse met als resultaat
een fantasierijk radioprogramma
waarin tekst en klank een
auditief spel spelen.
prijs: 35 euro

maandag 29 oktober
tot vrijdag 2 november
Taalsportstage: sport
en oefen Nederlands
(6-12 jaar)
VAK ANTIEA ANBOD

9 tot 16 uur – Internationale
Deutsche Schule Brüssel,
Lange Eikstraat 71
Een gevarieerd programma
waarbij kinderen een unieke
week in het Nederlands beleven.
prijs: 90 euro

Meer info over

woensdag 31 oktober
Pieter Konijn
FAMILIEFILM

14.30 uur – GC de Kam
Verfilming van Beatrix Potters
tijdloze verhaal over de eigenwijze
en ondeugende Pieter Konijn.
ticket: 3 euro

zaterdag 3 november
Fortnite toernooi op
Play Station 4
#gijweetzelf
(GC de Lijsterbes,
GC de Kam en
CC de Warandepoort)
VARIA

15 tot 19 uur - GC de Lijsterbes
Een toernooi voor jongeren en
iedereen die zich nog jong
genoeg voelt (vanaf 12 jaar). Na
vier uur intens gamen zal de
Fortnitekampioen bekend zijn.
Msschien ben jij het wel?
prijs: 5 euro voor deelname aan
het toernooi
info: Joep Nieuwenhuis,
joep.nieuwenhuis@derand.be

: www.dekam.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem

maandag 29 oktober, dinsdag 30 en
woensdag 31 oktober
Vakantiestage (4 tot 6 jaar)
De wondere wereld van het
kinderboek Artforum vzw
FAMILIE

maandag 29 oktober, dinsdag 30 en
woensdag 31 oktober
Vakantiestage (7 tot 10 jaar)
Radioman – van luisteraar naar
radiomaker
Artforum vzw
FAMILIE

Stages voor lezers en radiomakers
Straks begint de herfstvakantie. GC de Lijsterbes en GC de Kam organiseren dan twee korte
vakantiestages voor verschillende leeftijdscategorieën.
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar staat de stage
in het teken van het kinderboek. Er wordt niet
alleen gelezen. Kinderen duiken ook zelf in hun
eigen fantasiewereld, onder leiding van Jasper
Dreesen, de acteur bekend als het Proefkonijn
in Superbrein op Ketnet, maar ook de schrijver
van het kinderboek Koning van mijn bed. De
kinderen kunnen zelf aan de slag gaan met hun
favoriete personages, eigen verhalen bedenken
en die tot leven wekken met zelfgemaakte
illustraties of knutselwerkjes. Deze driedaagse
vindt plaats in GC de Kam.

info@dekam.be • Tel. 02 731 43 31 • www.dekam.be
OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten.
TICKETS EN INFO
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
info@delijsterbes.be • Tel. 02 721 28 06 • www.delijsterbes.be
OPENINGSUREN: di tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur,
ma van 13 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties is het onthaal op
maandag gesloten.
TICKETS EN INFO
GC de Warandpoort, Markt 7B, 3080 Tervuren
vrijetijd@tervuren.be • Tel. 02 766 53 471
www.dewarandepoort.be

Kinderen van 7 tot 10 jaar gaan tijdens hun
vakantiestage dan weer radio maken. Onder
begeleiding van Artforum vzw nemen ze de
microfoon ter hand en werken ze in groep aan
interviews, nieuwsberichten, reclamespots en
jingles, tot er een heus radioprogramma de
ether in kan. Wil jij baas worden over de
microfoon? Kom dan naar GC de Lijsterbes
voor je eerste ervaring als radiomaker! (MB)
info: de activiteiten beginnen om 9 uur en
eindigen om 16 uur. De kinderen moeten er ten
laatste om 8.45 uur zijn. Er is opvang van 8 tot
17 uur • prijs: 35 euro per kind

OPENINGSUREN: ma van 13 tot 17 uur, di tot vr van 10 tot 17 uur,
zaterdag van 10 tot 13 uur.
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Kristof Hoornaert maakt eerste langspeelfilm Resurrection

Emotie door sterke beelden
Donderdag 18 oktober kan je in GC de Kam naar Resurrection, het langspeeldebuut van
Kristof Hoornaert, komen kijken. Lovende recensies vielen de West-Vlaamse filmmaker
ten deel. ‘Maar ik ben nog lang geen gevestigde waarde’, klinkt het bescheiden.

W

e ontmoeten Kristof
Hoornaert op een wisselvallige nazomerdag, begin
september. De plaats van afspraak is De
Grote Post in Oostende, een monumentaal
modernistisch gebouw. Vandaag doet
het dienst als cultuurtempel, maar
vroeger – zoals de naam onverholen
prijsgeeft – was dit het postkantoor van
de ‘koningin der badsteden’. Het is de
vooravond van het Filmfestival van
Oostende. Hoogdagen voor wie iets in
de filmsector te betekenen heeft. Ook
Hoornaert is druk in de weer. Hij is
voorzitter van de Taste of Europecompetitie. ‘Samen met een publieksjury
van tien mensen bekijk ik acht Europese
langspeelfilms’, vertelt Hoornaert. ‘We
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bespreken die films en moeten dan tot
een consensus komen om een winnaar
uit te roepen. Niet evident en een
behoorlijk intensief proces.’

In de lade

Amper een jaar geleden ging Hoornaerts
eerste langspeelfilm in première op Film
Fest Gent. Dat debuut is een behoorlijk
lange bevalling geweest. ‘Ik heb het
scenario geschreven in 2003, toen ik
23 was. Het is niet eenvoudig om in
Vlaanderen mensen te overtuigen om
te investeren in auteurfilms. De plannen
zijn dus lang in mijn lade blijven liggen.
Ondertussen heb ik wel drie kortfilms
gemaakt. Die waren vrij succesvol. Ze
werden getoond op verschillende

festivals in het buitenland. Mijn eerste
kortfilm Kaïn werd uit 3.600 inzendingen
genomineerd voor de Gouden Beer op
het Filmfestival van Berlijn. Ik dacht: ‘Nu
ben ik vertrokken’, maar zo vlot gaat het
allemaal niet.’ (lacht)
‘Na mijn tweede kortfilm kwam een
producent naar mij met de vraag of ik
geen materiaal had liggen voor een
langspeelfilm. Ja dus. Toen is het allemaal heel snel gegaan. Nu ja, ook dat is
relatief, want ik heb bijna twee jaar
gezocht naar het ideale huis, zoals ik het
in gedachten had. Uiteindelijk heb ik dat
in Frankrijk gevonden. Gelukkig, want
zonder dat huis, geen film.’

C U LT U U R
film

© Tine De Wilde
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donderdag 18 oktober
Kristof Hoornaert
Resurrection
FILM

voorstelling om 15 uur en 20 uur
GC de Kam
Na de voorstelling van 20 uur is er
een nabespreking met regisseur
Kristof Hoornaert.
tickets: 4 euro, 15 euro
(filmpas voor 5 films)
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Eerder dan lang uitgesponnen dialogen
staan sterke beelden centraal in
Resurrection. ‘Bewust’, zegt Hoornaert.
‘Ik wilde een cinematografische trip tot
stand brengen, emotie in beeld brengen
met de camera. Ik word niet echt wild
van wat ik soms ‘verfilmd theater’ noem.
Dat mag er gerust zijn, maar het is niets
voor mij. Ik vertel liever mijn verhaal met
beelden. In Resurrection zijn de thema’s
eenzaamheid, contact met de natuur,
maar ook de wreedheid van de maatschappij en hoe we daar als mens mee
omgaan.’
Dat zijn scenario na vijftien jaar gewoon
uit de lade kan worden gehaald, is een

Kristof Hoornaert réalise son premier long
métrage Resurrection
Des images fortes créent l’émotion
Le jeudi 18 octobre, vous pourrez venir voir le
premier long métrage de Kristof Hoornaert,
Resurrection, au GC De Kam. Il y a un an à
peine, le long métrage de Hoornaert est
passé en première au Film Fest Gent. Le
cinéaste de Flandre occidentale a fait l’objet
de critiques élogieuses. ‘J’ai écrit le scénario
en 2003, j’avais 23 ans. Il n’est pas évident de
convaincre des gens en Flandre d’investir
dans des films d’auteur. Les projets sont
longtemps restés lettre morte. Dans
l’intervalle, j’avais tout de même réalisé des
courts métrages, couronnés de succès.
Après mon deuxième court métrage, un
producteur me demanda si je n’avais pas un
sujet pour un long métrage. Eh bien, oui.’
Dans Resurrection, la priorité va aux images
fortes plutôt qu’à de longs dialogues. ‘C’est
intentionnel, je préfère raconter mon histoire
à travers des images.’ Les thèmes de
Resurrection sont la solitude, le contact avec
la nature, mais aussi la cruauté de la société
et la manière dont l’individu y réagit.

bewijs dat Resurrection een tijdloos
document is. ‘Ik heb het scenario
geschreven in de nasleep van 9/11.
Vandaag zijn veel gevoelens die zich toen
manifesteerden nog altijd aanwezig.’
Voor wie naar de film kijkt, vraagt het
gebrek aan dialogen mogelijk een extra
inspanning. ‘De houvast is voor sommigen
misschien weg. Maar ik hou er niet van
om alle antwoorden meteen weg te
geven. De kijker moet participeren, zelf
een actieve rol spelen. Hij krijgt de tijd
om na te denken, om te voelen. Het
interessante vind ik dat de filmervaring
niet afgelopen is als je de bioscoop
buiten stapt. Het is net fijn als je thuis
nog kunt nadenken over de film en dat
de emoties nog blijven nazinderen.’

Parabel

Inspiratie vond Hoornaert bij de Russische
cinema, en de Franse films uit de jaren
vijftig. ‘Maar net zo goed uit de schilderkunst. De Latemse school met bijvoorbeeld Valerius De Saedeleer, of de
Franse beeldhouwer Rodin. Hij maakte
heel expressieve beelden, van mensen
met grote handen. ‘Een kenmerk
uitvergroten om iets te vertellen over

de mens, dat is wat ik ook wil doen. Ik ga
op zoek naar een alternatieve werkelijkheid. Sommige recensenten omschreven
mijn film als een parabel, als een maatschappelijke visie of interpretatie. Maar
als regisseur wil ik geen oordeel vellen.
Ik wil vragen stellen en thema’s aankaarten, maar de kijker heeft de vrijheid om
er zelf een oordeel over te vormen.’
Resurrection kreeg lovende kritieken.
‘Het mooiste compliment heb ik gekregen
van een van de acteurs: Johan Leysen
(een oud-inwoner van WezembeekOppem). Hij vond de film prachtig, een
van de beste werken waar hij zelf in
gespeeld heeft. Als je ziet wat zijn
palmares is, zijn dat toch mooie
woorden.’
De film werd genomineerd voor filmfestivals in binnen- en buitenland. ‘Dat is
natuurlijk fijn, maar het is niet zo dat ik
nu een gevestigde waarde ben, hoor.
Het is een harde, moeilijke branche.’

Boeiende gesprekken

Op 18 oktober komt Kristof Hoornaert
zelf naar GC de Kam, voor een nabespreking bij de avondvoorstelling. ‘Ik vind het
leuk om contact te hebben met mijn
publiek. Dat levert boeiende gesprekken
op. Meestal zijn de mensen wel enthousiast. Ik vind het belangrijk om een kader
te schetsen. Niet vóór de film, want dan
beïnvloed je de kijker, maar achteraf.
Dan geef je de kijker extra stof om over
na te denken, of een extra perspectief
om de dingen te bekijken.’
‘Wat ik absoluut geleerd heb bij mijn
ronde van nabesprekingen, is hoe
waardevol het circuit van cultuur- en
gemeenschapscentra is. Voor veel
mensen is het een grote stap om in de
grootstad naar de film te gaan. Zeker als
het om arthousefilms gaat. Cultuurcentra
werken een aantal drempels weg, door
hun nabijheid en toegankelijkheid.’
Tot slot, waarom moeten mensen
komen kijken? ‘Omdat het iets is wat ze
nog nooit zullen hebben gezien. Het is
écht een unieke film, zowel qua vorm als
qua inhoud. En de acteerprestaties van
Johan Leysen en Gilles De Schryver zijn
fantastisch.’
Wim Troch

13

I N F O R M AT I E
rand-nieuws

Vlabinvest op zoek naar zorginitiatieven in faciliteitengemeenten

Betaalbare zorgwoningen

Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand diende dit voorjaar
een voorstel in bij Vlabinvest om zorgprojecten op het getouw te zetten in de gemeente.
‘Dat is opvallend, maar hoeft niet te verbazen’, aldus Hubert Lyben van Vlabinvest.

M

et Valbinvest wil de provincie
het voor inwoners van de
Rand betaalbaar houden om
in hun eigen regio te blijven wonen.
Sinds kort investeert de Vlaamse
overheid ook in zorginitiatieven in
Vlaams-Brabant. ‘Onze zorgopdracht is
nieuw, we kregen ze vorig jaar van de
Vlaamse Regering’, verduidelijkt Hubert
Lyben. Vlabinvest wil zo zorginitiatieven
in de provincie ondersteunen. Concreet
gaat het over initiatieven in verband
met kinderopvang, ouderenzorg,
gehandicaptenzorg of jongerenwelzijn.

Onder de radar

Net in het feit dat deze opdracht nieuw
is, zit volgens Lyben de verklaring
waarom er nog geen initiatieven uit de
faciliteitengemeenten werden ingediend.
‘We zijn nog onvoldoende bekend en we
hebben met onze oproep waarschijnlijk
een aantal kleinschalige zorginitiatieven
nog niet bereikt. Veel initiatieven bleven
tot nog toe onder de radar. Het is ook
niet zo makkelijk om zorginitiatieven die
nog aan het kiemen zijn op het spoor te
komen. Ten tweede zijn er in de faciliteitengemeenten simpelweg niet zo veel
instellingen die bezig zijn met zorg, zeker
niet met gehandicaptenzorg. Er zijn
uiteraard wel instellingen bezig met
ouderenzorg en kinderopvang, al
verloopt dat vaak via het OCMW. We
moeten dus kijken op welke wijze we
initiatiefnemers kunnen ondersteunen
en initiatieven kunnen stimuleren om
het aanbod in de zes faciliteitengemeenten te vergroten.’
In het najaar zal Vlabinvest een tandje bij
steken om zijn nieuwe zorgopdracht
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meer ruchtbaarheid te geven. ‘We gaan
na de verkiezingen, zodra de nieuwe
colleges geïnstalleerd zijn, zo veel
mogelijk informatie verstrekken over
onze werking en over wat we juist doen.
Als de gemeenteraad dat wil, kunnen we
in elke gemeente een toelichting geven
over onze werking, zowel wat wonen als
wat zorg betreft. Tijdens de maand
oktober komt er sowieso een nieuwe
oproep om initiatieven in te dienen.
We zorgen voortaan ieder jaar voor
twee oproepen: een in juni en een in
oktober. Het is dus nooit te laat om je
zorginitiatieven te laten subsidiëren,
maar we proberen ze wel een beetje te
groeperen.’
De projectoproep die in juni gehouden
werd leverde in totaal 26 ontvankelijke
en volledige dossiers op, verspreid over
de hele provincie. Bijna de helft daarvan
werd ingediend door gemeenten uit het
arrondissement Halle-Vilvoorde. ‘Er zijn
ook nog projecten waar we weet van
hebben, maar die nog onvoldoende
uitgewerkt waren om nu al in aanmerking
te komen voor financiering. Misschien
komen die in een volgende ronde
aan bod.’

Wonen in eigen regio

Uiteraard wordt er via Vlabinvest wel
degelijk geïnvesteerd in de faciliteitengemeenten. Maar voorlopig gaat het dus
enkel over initiatieven die het wonen in
eigen streek betaalbaar willen houden.
In Sint-Genesius-Rode staan op dit
moment twee projecten op stapel.
In plaats van de oude pastorij plant
Vlabinvest drie huurappartementen.
Daarnaast komen er ook vier sociale

huurappartementen op dezelfde
site. ‘Het voorontwerp ligt op dit
moment ter advies voor bij de
Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen’, verduidelijkt
Lyben. ‘We hebben ook een
groter project in de gemeente,
Nova Rode, waar we een deel van
de gronden gaan aankopen om er
zeven Vlabinvesthuurappartementen te zetten naast 42 sociale
huurappartementen.’ In Linkebeek
is er een project in de Molenstraat
dat al een tijdje aansleept. ‘Maar
we denken dat de werken, die
moeten leiden tot een complex
met 19 appartementen, van start
kunnen gaan in de loop van
volgend jaar. De helft van die
appartementen zijn Vlabinvestappartementen, de andere helft
sociale huurappartementen.’
Vervolgens heeft Vlabinvest ook
bouwplannen in Kraainem.
‘Wanneer de werken aan het
Kruisveld van start kunnen gaan,
is nog niet duidelijk. Volgend jaar
wordt er een architectuurwedstrijd georganiseerd.’ De eerste spade
steekt dus nog niet in de grond, maar
het proces wordt wel opgestart. In
Wezembeek-Oppem zijn er tot slot
plannen voor Vlabinvestappartementen
in de Bergenblokstraat. ‘Dat dossier ligt
op dit moment stil. Initieel waren daar
ook sociale woningen gepland samen
met onze appartementen. Maar de
gemeente heeft op dit moment haar
bindend sociaal objectief voor sociale
woningen al gerealiseerd, waardoor we
moeten herbekijken hoe we dat dossier
kunnen aanpakken. Vermoedelijk zullen
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Vlabinvest on the lookout for care initiatives
Affordable care initiatives

we de ontwikkeling in meerdere kleine
stappen moeten doen. Er zal dus zeker
iets komen aan het Bergenblok, maar
een timing durf ik er nog niet op te
plakken.’ In de andere faciliteitengemeenten Drogenbos en Wemmel
lopen op dit moment geen initiatieven.

Not one of the six municipalities with
language facilities in the Vlaamse Rand
presented a project proposal to Vlabinvest
this spring with a view to launching care
projects in their areas. ‘Noteworthy but only
to be expected,’ says Hubert Lyben of
Vlabinvest. De Vlaamse overheid has recently
been using Vlabinvest as a channel for care
scheme investments in Vlaams-Brabant. ‘It
was only last year that de Vlaamse overheid
decided to assign this care mission to us’,
Lyben explains. Vlabinvest is eager to lend
support to care initiatives in the province.
More specifically, the care schemes are
focused on children, the elderly, the disabled
and youth welfare. Another call for initiatives
will be launched in October. Vlabinvest is
keen to step up its efforts to spread the word
about its new care mission. ‘We are not yet
sufficiently known and we have probably not
yet managed to reach out to various smallscale care schemes. Many of them have failed
to attract much attention.’ Initiatives to keep
housing affordable for residents in the Rand
are already underway in the municipalities
providing language facilities.

‘Het is natuurlijk ook niet makkelijk in de
Rand: de uitdaging is om gronden te
vinden waarop iets gerealiseerd kan
worden’, besluit Lyben.

op dit moment iets meer dan 150
Vlabinvestappartementen, of appartementen en woningen waarvoor de
Vlabinvestvoorrangsregels gelden.

Ondanks die moeilijkheden in de zes
faciliteitengemeenten heeft Vlabinvest

Maarten Croes
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BEELD
uit Wezembeek-Oppem

‘De naakte waarheid. Zo ziet de ontrafelde cafetaria van GC de Kam er nu uit.
Op 9 oktober zie je het eindresultaat.’ Locatie: Café de Kam.
Foto: André Depreter • Tekst: Luc De Vogelaere

