wemmel • Jaargang 13 nr 8 • oktober 2012 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)
Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw ‘de Rand’

België - Belgique
P.B. - P.P.
1780 Wemmel
BC 3352

2-7
Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober
Kandidaten aan het woord

n
a

Bo
nd

10-11
40 jaar Nederlandse Cultuurraad Wemmel
Mogen Doen in de kijker

g
vo Gra 2
or t i s 8 o
ie t a k
de ar to
re t
be
en
r

MIDDENKATERN
Feestprogramma
25 jaar de Zandloper – 40 jaar NCRW

Zo

afgiftekantoor Brussel X
P 808393

DE ZANDLOPER

gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Wie staat voor wat

De komende stembusgang staan in Wemmel twee grote lijsten tegenover elkaar. De LB-lijst rond lijsttrekker-burgemeester
Chris Andries en lijst W.E.M.M.E.L rond lijsttrekker Walter Vansteenkiste. De LB-lijst is samengesteld uit onafhankelijken
en de Franstalige partijen CdH, PS, MR en Ecolo. De meeste huidige mandatarissen van Intérêts Communaux (IC) zijn
opnieuw kandidaat. Na lijsttrekker Chris Andries (onaf hankelijk) volgen Christine Lemmens, Roger Mertens (cdH),
Didier Noltincx (MR), Roberto Galluccio (PS) en Robert De Lille (Ecolo). Lijstduwer is Bernard Carpriau (MR). De lijst
W.E.M.M.E.L groepeert onaf hankelijken en de Vlaamse partijen CD&V, Open VLD, N-VA en Groen!. Na lijsttrekker
Walter Vansteenkiste (onaf hankelijk) volgen Monique Van der Straeten (Open VLD), Koen Weemaes (N-VA), Jacqueline
Moreau (onaf hankelijk) en Raf De Visscher (onaf hankelijk). Lijstduwer is oud-burgemeester Marcel Van Langenhove
(onaf hankelijk).
Zowel de LB-lijst als de lijst
W.E.M.M.E.L hebben een aantal
twee- of meertaligen op hun lijst. Feit
blijft dat de LB-lijst meer Franstalige
kandidaten telt; de lijst W.E.M.M.E.L
meer Nederlandstalige. Geen van beide
lijsten wil de campagne op de spits
drijven en het communautair spelen,
omdat daarmee in Wemmel weinig
stemmen te winnen zijn. Waar het
deze verkiezing vooral om gaat, is een
degelijk beleid en een goede besteding
van de financiële middelen. Het
komende bestuur zal immers keuzes
moeten maken, want het staat vast dat
er bijzonder weinig financiële ruimte is
voor nieuwe (grote) investeringen.
Wij stelden de lijsttrekkers en lijstduwers van de twee grote lijsten voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen
een aantal vragen over de verwezenlijkingen van de voorbije zes jaar en
over hun plannen voor de komende
legislatuur.
Wat zijn de drie belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelopen zes jaar?
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Infrastructuur: de heraanleg van
sommige straten, werken tegen
wateroverlast. Patrimonium: containerpark, jeugdhuis, crèche, scholen …
Veiligheid en netheid: camerabewaking, gemeenschapswachters, bewa-

Chris Andries (lijsttrekker LB)
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kingsfirma’s, acties trouwstoeten,
strengere aanpak sluikstorten, parabolen,
huisjesmelkerij. Cultuur: ereburgers,
geboren Wemmelaars, concerten,
cinéclub, bibliotheekevenementen voor
jong en oud, 21 juli en 11 november
‘new look’.
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Al de werken en investeringen om
overstromingen te voorkomen. Bij
deze gelegenheid hebben wij verschillende straten volledig vernieuwd met
als streefpunten: een verhoging van het
aantal parkeerplaatsen, een afremming
van het doorgaande verkeer, een verbetering van het straatbeeld en meer fietspaden. Een groot deel van de gemeentelijke infrastructuur (gebouwen en
rollend materiaal) werd vergroot en
vernieuwd. Pastorij, crèche, containerpark, arsenalen, schooldomein,
schoolgebouwen, en het complex Zijp
waar nog verbeteringen moeten
gebeuren. Er waren ook veel initiatieven voor de scholen, voor de jeugd in
het algemeen en meer culturele
activiteiten. Een tweede crèche, meer
binnen- en naschoolse activiteiten. Een
jeugdhuis, verschillende culturele
activiteiten in de Zijp, en dat allemaal met een gezonde financiële
toestand en met een lage belastingdruk.

Bernard Carpriau (lijstduwer LB)

Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Het ter beschikking stellen van gemeentelokalen
voor de verenigingen, het reglement logistieke
ondersteuning en de oprichting van een
gemeentelijk jeugdhuis. De toepassing van de
wooncode, de opmaak en goedkeuring van
verschillende plannen op het gebied van
ruimtelijke ordening, het vrijwaren van open
groene ruimtes en de regularisatie van de
sportinfrastructuur. Ook de renovatie van de
gebouwen van het gemeentelijke basisonderwijs.
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
We hebben onder andere sterk ingezet op het
aanpakken van de wateroverlast met de realisatie
van nieuwe bufferbekkens. Ook de vernieuwing
van het kerkhof mag gezien worden. En met de
aankoop van het sportcomplex van de Zijp
hebben we er een mooie infrastructuur bij.
Wat zijn de drie grote uitdagingen voor de
komende zes jaar?
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Veiligheid: de Wemmelse politiewerking
screenen om voldoende preventie, toezicht, en
interventiepatrouilles voor ons geld te krijgen.
Netheid en milieu: propere straten, antisluikstorten, strengere boetes hondenpoep, het
containerpark rationeler beheren, een parkeerbeleid en een veiliger verkeer. Infrastructuur:
een nieuwe vleugel voor de residentie met
grotere flats voor senioren en met een nieuwe
bibliotheek. Het gemeentecomplex aan de Zijp
renoveren en verhuren voor sociaal-culturele of
privé-evenementen.
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Blijven investeren in renovatie van straten, o.a.
Gezelle-Rodenbach tot aan het kasteel, Van
Elewijck-Remeker, Schoondal-Zalighedenlaan,
Kam-Steenweg op Brussel. De Franse school moet
worden uitgebreid om de kinderen een optimale
opvoeding in aangename infrastructuur te kunnen
geven. Een uitbreiding van de residentie met meer
appartementen voor gezinnen, een moderne
bibliotheek en een betere vestiging voor het
dienstencentrum en de diensten van het OCMW.
Dat moet gebeuren zonder de financiële toestand
van de gemeente aan te tasten.

Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
De opmaak van een globaal beheers- en
beleidsplan, inclusief een degelijk financieel luik
met als basisprincipe: overleg, beslis en voer uit.
Als lijst W.E.M.M.E.L willen we duidelijke taal
spreken over het te volgen traject na de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het verleden
werden er te veel geïsoleerde initiatieven
genomen die van weinig visie getuigden.
Het inrichten van de wettelijke en hoogstnoodzakelijke overlegorganen en bijhorende beleidsplannen (sport, jeugd, cultuur). De installatie
van onder andere een gemeentelijke jeugd-,
sport- en cultuurraad creëert financiële ademruimte voor de verenigingen en biedt mogelijkheden om infrastructuurproblemen (en die zijn
er!) effectief aan te pakken. In andere gemeenten zijn deze ‘gemeentelijke’ adviesraden een
evidentie. In Wemmel bestaan ze simpelweg
niet. Een degelijk veiligheidsbeleid, zowel qua
verkeersveiligheid als qua criminaliteit.
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
De volgende bestuursploeg zal zeker de veiligheid voor onze inwoners moeten waarborgen.
Onze geografische ligging, dicht bij de hoofdstad, vraagt een specifieke aanpak. Naast een
optimale samenwerking met het politiecorps is
de verdere uitbouw van onze dienst gemeenschapswachten bijzonder belangrijk. Ook het
onderhoud van het patrimonium is een bijzonder aandachtspunt, zowel voor de gemeentelijke
administratie als voor het OCMW. Het oplossen
van de dagelijkse problemen van ieder moet ten
slotte altijd en vanzelfsprekend een prioriteit zijn.
Van welke zaken die je niet kon realiseren
heb je spijt?
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Politiewerking: meer blauw op straat, meer
openingsuren in het commissariaat, meer
wijkagenten. Criminele feiten (vooral inbraken)
verminderen elk jaar, maar zijn nog te hoog.
Nieuwe bibliotheek: van 7 % bezoekers in 2000
tot 30 % in 2012. Wemmel verdient een nieuwe,
moderne bib. De modernisering van onze
website. Een loyale en constructieve oppositie
van de Vlaamse lijst is mij niet gegund wegens
mijn objectieve communautaire houding om alle
Wemmelaars, zowel Nederlands- als Franstaligen, op gelijke voet van eerbied en respect te
plaatsen. Het regende klachten bij de gouverneur,
maar ik werd steeds in het gelijk gesteld.
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
De inwoners vragen meer blauw op straat. De
agenten zijn te veel bezig met administratie. De
hervorming van de politie is voor Wemmel, dat
al veel geïnvesteerd heeft, dat maar 25 % van de
stemmen krijgt en 25 % van de kosten draagt,
misschien niet de beste oplossing. Het beheer
van het nieuwe containerpark werd niet goed

aangepakt. Er was te veel misbruik. De
sportinfrastructuur werd niet optimaal
beheerd voor de Wemmelaars. Dat kan
alleen met een brede stabiele meerderheid in de gemeenteraad en in het
college.
Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Dringende renovatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Een degelijk
financieel beleid. Terugkeer naar de
basis van de gemeentepolitiek met een
herstel van het wederzijds vertrouwen
en respect tussen de verschillende
politieke fracties en de daaruit volgende optimalisering van de werking van
college en gemeenteraad.
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
De plannen voor de aanleg van een
degelijke parking bij de gemeentelijke
begraafplaats werden spijtig genoeg
opgeborgen, net als de uitvoering van de
nochtans door de gemeenteraad goedgekeurde herinrichting van de Markt.
Daarnaast is het schrappen van de
avondmarkt een te eenzijdige beslissing. Een vernieuwende inbreng van
het bestuur was hier beter geweest.
Wat moet de komende zes jaar de
belangrijkste focus zijn op het vlak
van…?
Veiligheid
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Ik vraag al lang meer aandacht van de
AMOW-politie voor Wemmel. Onze
gemeente ligt strategisch te goed voor
de criminelen (aan de ring) en verdient
dus meer politiepreventie en meer
aanwezigheid in ons commissariaat,
idem wat betreft hangjongeren
( jeugdopbouwwerker aanwerven),
drugs, ongepast rijgedrag, burentwisten, alle kleine delicten die ons het
leven zuur maken strenger beboeten.

Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)

Wemmel in wijken verdelen met
verantwoordelijke vrijwilligers die
maandelijks rapporteren aan onze
dienst veiligheid en preventie.
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Meer blauw op straat. Wemmel heeft
de infrastructuur en de administratieve
diensten. Een studie maken om te
weten of een monozone voor Wemmel
de stadsproblemen beter kan aanpakken en voorkomen in samenspraak met
Brussel in plaats van de huidige zone
AMOW die gemeenten met verscheidene typologie verenigt.
Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Lijst W.E.M.M.E.L staat voor een
beter aansluiten van onze gemeente bij
het algemene beleid in onze politiezone. Wij ijveren voor beter herkenbaar blauw op straat via een doorgedreven wijkwerking (opwaardering
van de wijkagent) en een verdere
uitbouw van de dienst gemeenschapswachten. Via samenlevingsopbouw
moet het Wemmelse sociale weefsel
worden versterkt zodat we beter
kunnen weerstaan aan de druk vanuit
de nabijgelegen grootstad en oplossingen kunnen aanbieden voor de
verschillende oorzaken van vaak
weerkerende overlast (nachtlawaai,
onaangepast gedrag …)
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
In de eerste plaats moeten het onderlinge
vertrouwen en de samenwerking met de
politiezone hersteld worden. Veiligheid
vraagt naast een lokale ook een globale
aanpak. Het idee van een eigen Wemmelse politiezone is niet haalbaar. Het
zou ons isolement alleen maar vergroten
en is trouwens onbetaalbaar.

Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
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Gemeenschapsleven
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Het cultuurleven verder beheren zoals ik
de voorbije twintig jaar met succes deed.
Wemmelaars samenbrengen voor tal van
activiteiten (Oud Wemmel, tentoonstellingen). Speciale aandacht voor vrouwenverenigingen en senioren. Jeugd: jongeren
van de straat houden door meer activiteiten te organiseren, jeugdhuis vergroten,
Vlaamse en Franstalige jongeren bij elkaar
brengen in een geest van vriendschap.
Sport: de infrastructuur opfrissen en/of
meer investeren, voor volwassenen een
gratis sportparcours in buitenlucht
(Beverbos?), een familiaal minigolfterrein.
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Onze infrastructuur moderniseren en op
een professionele wijze besturen voor
jeugd, cultuur en sport, met voorrang aan
Wemmelaars.
Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Voor alles: de installatie van de wettelijk
verplichte overlegstructuren. Pas dan kan
werk worden gemaakt van een door de
gemeente ondersteund jeugd-, sport- en
cultuurbeleid. Het zwaartepunt moet bij
de verenigingen zelf liggen. De gemeente
heeft hier voornamelijk een begeleidende
(administratieve) en ondersteunende rol
(logistiek, infrastructuur en financiën).
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
Als ex-internationale scheidsrechter ligt
sport mij na aan het hart. Ik steun dan
ook volop de initiatieven die de verenigingen op poten zetten. Dat moet ook het
gemeentebestuur doen: begeleiden,
coördineren en ondersteunen.
Mobiliteit
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Onder meer een goed parkeerbeleid en
veilig verkeer moeten een prioriteit zijn
(zie ook de vraag i.v.m. de prioriteiten).
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Blijven investeren in renovatie van straten,
o.a. Gezelle-Rodenbach tot aan het kasteel,
Van Elewijck-Remeker, Schoondal-Zalighedenlaan, Kam-Steenweg op Brussel.
Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Laat ons eindelijk werk maken van het
uitvoeren van het nochtans al in 2007
goedgekeurde mobiliteitsplan, met
aandacht voor voetgangers en fietsers. De
4

voetpaden zijn in een erbarmelijke staat,
fietspaden zijn quasi onbestaande.

menteerd. Hier moet goed over worden
gewaakt.

Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
Een goed parkeerbeleid dringt zich op.
Sommige wijken hebben erg te lijden
onder deze problematiek. De zwakke
weggebruiker (fietsers en voetgangers)
verdient meer aandacht.

Financiën
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Gezonde financiën behouden met lage
belastingen (we zijn bij de laagste van
Vlaanderen en Vlaams-Brabant), politiedotatie en OCMW-onkosten in toom
houden, containerpark beter beheren
(die kosten ons nu veel geld).

Ruimtelijke ordening (milieu, wonen)
Chris Andries (lijsttrekker LB)
Het personeel kreeg van mij ontelbare
meldingen met foto’s van sluikstorten,
verwaarloosde gronden, uitpuilende
vuilbakken, enzovoort. Hier moet veel
sneller en strenger opgetreden worden.
Gemeenschapswachters doen hier een
fijne job. Verder werken aan ‘kunst op
rotondes’ en meer bebloeming voor een
aangename levenssfeer. Een strengere
controle op de indeling van eengezinswoningen in kamers of studio’s, leegstaande
panden en bouwovertredingen meer
belasten alsook een strenge controle op
inschrijvingen van nieuwe inwoners.
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Blijven vechten tegen het verkleinen van
de oppervlakte van de woongelegenheden
en nog meer controles uitvoeren om de
woonkwaliteit te behouden.
Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Een verdere toepassing van de wooncode
blijft prioritair. Hierdoor verhogen we het
aantal kwalitatieve wooneenheden zonder
bij te bouwen, maar enkel door gebruik te
maken van al bestaande infrastructuur.
Verder kan het uitbreiden van het aantal
woningen nog enkel in de vastgelegde
woongebieden. Op die manier kunnen we
de open ruimtes in Wemmel behouden.
Uiteraard verdienen winkels, bedrijven en
kantoren een plaats in onze gemeente.
Hier wordt dan ook rekening mee
gehouden. Tot slot: het is belangrijk dat
jong en oud de kans en het recht heeft om
een woning te vinden in de eigen gemeente,
volgens ieders behoefte en budget.
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
Na een langdurig en moeilijk proces heeft
de gemeenteraad het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS) eindelijk
goedgekeurd. Het vergroten van het
aantal kwalitatieve wooneenheden zonder
bij te bouwen, maar gebruikmakend van
de bestaande infrastructuur is nu geregle-

Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Een politiek van lage en billijke
belastingen blijven bevorderen.
Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
De tering naar de nering zetten. Onze
huidige financiële situatie vraagt om een
degelijk financieel beleidsplan. Nog eens
zes jaar een financieel beleid à la carte
hanteren, is nefast. Alleen via een weldoordachte aanpak kunnen we het totale
wegsmelten van onze reserves stoppen en
nieuwe belastingverhogingen vermijden.
Dit vraagt kunde, durf en politieke moed.
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
Alleen een optimale samenwerking met
de administratie kan leiden tot een betere
beheersing van het gemeentegeld. De
politiek moet hier duidelijke keuzes
maken. Een visie op middellange en lange
termijn is noodzakelijk en wordt best
vervat in een weldoordacht financieel
beleidsplan.
Onderwijs
Chris Andries (lijsttrekker LB)
We hebben het geluk om prachtige
scholen en een crèche te hebben. Waar dat
nodig is, moeten we ze verder moderniseren en uitbouwen volgens de noden van
de jonge bevolking. Jonge mensen
meertalig maken en opvoeden in een
geest van verdraagzaamheid en communautaire vrede, met een goed ontwikkelde
geest en een warm hart voor de wereld.
Bernard Carpriau (lijstduwer LB)
Wemmel is bekend omdat het een groot
deel van de begroting voor de scholen
reserveert. De Franstalige school moet
vergroot worden.
Walter Vansteenkiste
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Lijst W.E.M.M.E.L wil tegemoetkomen
aan de nieuwe regels die de overheid
oplegt in verband met het uitbouwen van

een gemeentelijk loket voor kinderopvang en
het voeren van een verbeterd inschrijvingsbeleid
in het basisonderwijs. In overleg met de schoolraden willen wij de visie op het zorgbeleid
actualiseren en oog hebben voor de talen- en
talentontwikkeling van onze kinderen. Ten
slotte verliezen wij ook het vrije onderwijs op
ons grondgebied niet uit het oog. De maatregelen binnen het flankerend onderwijsbeleid die
de voorbije legislatuur al zijn genomen, zullen
wij waar dat nodig is verder uitbreiden.
Marcel Van Langenhove
(lijstduwer W.E.M.M.E.L)
In het basisonderwijs speelt het ICT-beleid een
steeds grotere rol. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij mee op de digitale kar springen.
Het uitbouwen van een gemeentelijk loket voor
kinderopvang en het voeren van een verbeterd
inschrijvingsbeleid in de basisscholen zijn
belangrijke te nemen initiatieven.
Joris Herpol
Gemeenteraadsverkiezingen
Op zondag 14 oktober kiezen we een nieuwe
gemeenteraad, OCMW-raad en provincieraad. In september en oktober brengen we
informatie over de gemeente, de heikele
punten van de voorbije jaren, de standpunten
en kandidaten van de verschillende fracties.
Lees en informeer je en beslis op 14 oktober
wat je met jouw stem doet.
Informeer je over de verkiezingen via
de websites van de Wemmelse lijsten
LB: geen
W.E.M.M.E.L: www.wemmel.org
FDF: fdfwemmel.be
Vlaams Belang:
www.vlaamsbelangwemmel.be
Lijst VDB:
wemmel-candide.skynetblogs.be

Rechtstreekse verkiezingen in
faciliteitengemeenten
In faciliteitengemeenten worden de
schepenen rechtstreeks verkozen. Dat
betekent dat je door jouw (voorkeur)stem
uit te brengen mee bepaalt wie schepen
wordt. Wie het meeste stemmen achter zijn
naam krijgt, wordt schepen. Voor de
gemeenteraadsleden geldt hetzelfde principe, maar dat is in de rest van Vlaanderen
net zo. De burgemeester wordt aangeduid
door de gemeenteraad.
Meer info:
www.vlaanderenkiest.be

FDF en Vlaams Belang komen
elk op met eigen lijst
De twee extreme partijen van elke
taalgemeenschap komen in Wemmel
met een eigen lijst op. Het Vlaams
Belang brengt gemeenteraadslid
Lucia Van Baden in stelling als
lijsttrekker. Voor haar is Wemmel
‘een gemeente waar de verfransing
en verbrusseling de afgelopen jaren
sterk zijn toegenomen en waar het
gemeentebestuur zich onvoldoende
Vlaams profileert’. Van Baden: ‘Het
samengaan van de Lijst Burgemeester
(LB) met Intérêts Communaux (IC)
heeft voor een versterking van de
Franstalige politieke macht in de
gemeenteraad gezorgd, waardoor de
Vlaamse oppositie volledig machteloos is geworden. In de komende
bestuursperiode moet absoluut werk
worden gemaakt van meer veiligheid
voor de echte Wemmelaars, een
krachtig en sociaal woonbeleid met
voorrang voor jonge Vlaamse
gezinnen en de versterking van het
Vlaamse karakter van Wemmel.’
Het was lang niet zeker of het FDF
in Wemmel effectief met een eigen
lijst zou opkomen, maar voor
lijsttrekker Cynthia Kiss staat het nu
vast. Cynthia Kiss: ‘Wemmel is een
aangename gemeente om te wonen,
maar op sociaal-cultureel vlak is het
aanbod voor de Franstaligen te
beperkt. Het kerstfeest (aangeboden
door het gemeentebestuur) waar alle
inwoners – zowel Nederlandstalig als
Franstalig – zeer goed overeenkomen, is wel positief. Er moet ook
meer gebeuren op het vlak van
veiligheid. Er is geen permanentie in
het politiekantoor in Wemmel.’ ( JH)
Ook een lijst VDB
En nog een verrassing bij deze
gemeenteraadsverkiezingen. André
Sacré Vandenbossche komt op met
een lijst VDB. ‘Als ik aan Wemmel
denk, dan denk ik aan taalproblemen. Ik vind dat de gemeente de
laatste zes jaar niets heeft gedaan.
Op het vlak van maatregelen tegen
overstromingen schiet het bestuur
tekort. Het verhogen van de belastingdruk met 13 % is geen goede
zaak. Er moet ook meer politie
komen, en Wemmel heeft nood
aan een andere burgemeester’, aldus
Sacré, die op zijn website onder
meer hard uithaalt naar de huidige
burgemeester Chris Andries. ( JH)

TELEX

Via www.wemmel.be kan je voortaan
doorklikken naar het digitaal Sociaal Huis van
Wemmel. Dat is een digitale catalogus met
alle sociale dienstverlening waarop je een
beroep kan doen in Wemmel. De heraanleg van de Nerviërslaan en de Leopold
III-laan is helemaal afgerond. De gemeente
geeft ook dit jaar 14.000 euro uit aan kerstverlichting: een deel wordt gekocht, een deel
wordt gehuurd. Schepen van Financiën
Bernard Carpriau (LB-MR) geeft tijdens de
gemeenteraad toe dat ‘sommige projecten
moeten worden uitgesteld’. Dat antwoordt hij
op een vraag van raadslid Raf De Visscher
(WEMMEL) over de financiële toestand (een
tekort van 1,3 miljoen euro) van de gemeente.
Of het cameraproject (dat bijna 500.000 euro
kost en nog altijd ‘in opbouw’ is) zal moeten
worden uitgesteld, laat Carpriau in het
midden. Volgens Raf De Visscher is de
reserve van de gemeente gezakt van 9 miljoen
euro naar 5 miljoen euro. Marc Vervloet
heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor LB. Hij vervangt MarieFrançoise Govaere-Laurent die verhuisde
naar Brussel om er met de cdH op te komen.
Mobiliteitsschepen Roger Mertens (IC-cdH)
doet tijdens de gemeenteraad zijn beklag over
het feit dat de gemeente verschillende
verkeersdrempels heeft moeten weghalen
omdat buurtbewoners klagen over geluidsoverlast. De airco die in de gemeentelijke
crèche stuk was, kostte 46.000 euro. Die
wordt terugbetaald door de verzekering.
Het tweede bufferbekken aan de Verrieststraat
zal in totaal 90.000 euro kosten. Dat is 62.000
euro meer dan gepland. De meerderheid in
de gemeenteraad keurt de architectuuropdracht
voor de uitbreiding van de Franstalige school
goed. Kostprijs: 217.000 euro. Aan de
Ruiterweg wordt een hoogspanningscabine
bovengronds gebracht, om te vermijden dat
de cabine bij overstromingen onderloopt en
dat pompen van Aquafin geen stroom meer
zouden krijgen. – De hoogspanningscabine in
het sportcomplex Zijp wordt dan weer uit het
gebouw gehaald en apart heropgebouwd.
Het nieuwe buitenschrijnwerk van de Nederlandstalige school heeft uiteindelijk 405.420
euro gekost. Daar is ook de automatisering
van deuren met een badgesysteem in begrepen.
Het probleem van truckers die zich
parkeren op de Romeinsesteenweg en er voor
overlast zorgen, verplaatst zich volgens
raadslid Nathalie Dewell (LB) meer naar het
centrum van de gemeente, onder andere
richting Kaasmarkt. Schepen Roger Mertens
(IC-cdH) zal de politie vragen strenger op te
treden. ( JH)
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gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Verkiezingen OCMW
Naast de gemeenteraadsverkiezingen worden er op 14 oktober ook verkiezingen voor de
OCMW-raad georganiseerd. De twee grote lijsten LB en W.E.M.M.E.L. dienen ook een lijst in
voor het OCMW. Daar zijn elf zetels te verdelen, twee meer dan in de vorige legislatuur. In
2006 behaalde LB een meerderheid in het OCMW (5 op 9 zetels). Dat had alles te maken
met de populariteit van Jean-Marie Geurts die toen als lijsttrekker 1.291 stemmen behaalde.
Jean-Marie Geurts is nu geen kandidaat meer. Hij was OCMW-voorzitter sinds 1985.
Jean-Marie Geurts: ‘Ik heb het OCMW
van Wemmel op een rationele manier
willen besturen, maar het is niet altijd
makkelijk werken als de politiek er
tussen komt. In dat opzicht zal ik de
politiek dus zeker niet missen. Bovendien is het in Wemmel extra moeilijk
door de faciliteiten waar ‘taal’ de
problemen moeilijker maakt. Als ik
ergens spijt van heb, is het dat ik op het
einde van mijn loopbaan als OCMWvoorzitter een duidelijke nee heb
gekregen vanuit het gemeentebestuur
voor de realisatie van de nieuwbouw
voor de OCMW-diensten. Daarvoor
was 3,5 miljoen euro uitgetrokken,
maar de gemeente moest erfpacht geven
op de site van de Residentie aan de
Prins Boudewijnlaan en die kwam er
niet. Spijtig, want de OCMW-diensten
kampen met plaatsgebrek. Dat er een
nieuwbouw moet komen, wordt door
niemand betwist, maar de uitvoering
zal dus voor mijn opvolger zijn.’
Dat Jean-Marie Geurts geen kandidaat
meer is, schept een leegte. Het zal aan
de kandidaten van de OCMW-lijsten
zijn om de bevolking te overtuigen.
Vermits Intérets Communaux (IC) niet
meer met een eigen lijst opkomt, maar
mee onder de vleugels van de LB-lijst
zit, wordt Jean-Claude Papaert (PS-IC)
lijsttrekker op de Lijst van de Burgemeester-Liste du Bourgmestre (LB).

De tweede plaats op LB gaat naar Jane
White-Andries – de echtgenote van
burgemeester Chris Andries – gevolgd
door Janine Lados-Staelen.
De OCMW-lijst van W.E.M.M.E.L
wordt getrokken door nieuwkomer
Armand Hermans (onaf hankelijk),
voormalig directielid van het KBCkantoor, medeoprichter en presentator
van de Wemmelse verenigingenquiz en
actief in verschillende verenigingen.
Hij is ook financieel directeur van de
Emmaüsgroep, die gezondheids- en
welzijnszorg biedt in meer dan twintig
voorzieningen en 5.500 medewerkers
telt. Op de tweede plaats staat Jeanine
Huygens-Van Langenhove (onaf hankelijk), de echtgenote van oud-burgemeester Marcel Van Langenhove. Paul
Van De Brande (Open VLD) staat op
de derde plaats.
Wij stelden de lijsttrekkers van de twee
lijsten voor het OCMW een aantal
vragen over de verwezenlijkingen van
de voorbije zes jaar en over hun
plannen voor de komende legislatuur.
Wat zijn de drie belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelopen zes jaar?
Armand Hermans
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
De voorbije jaren was ik, als ondervoorzitter van het Plaatselijk

Werkgelegenheidsagentschap (PWA), niet
politiek maar wel professioneel actief in de
sociale en zorgsector. De start van nieuwe
voorzieningen en nieuwe dienstverlening,
hoofdzakelijk thuiszorgondersteuning, zijn de
belangrijkste punten. Mijn professionele
ervaring laat mij toe de evolutie in behoeften,
wetgeving en werking van nabij te volgen.
Lokaal ben ik al vele jaren actief in het financiële beheer van de parochiale infrastructuur:
Auxilium, SKC, Chiro- en scoutslokalen. Met
beperkte middelen deze infrastructuur ten
dienste van de lokale gemeenschap en verenigingen in stand houden, is een zeer uitdagende
maar leuke opgave.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
> Het lokaal sociaal beleidsplan.
> Het opstarten van het sociaal verhuurkantoor.
> Het lokaal dienstencentrum.
Wat zijn de drie grote uitdagingen voor de
komende zes jaar?
Armand Hermans (lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
De thuiszorgdiensten moeten we in snel tempo
verder uitbouwen. Om vereenzaming tegen te
gaan, moet de werking van het lokaal dienstencentrum gestimuleerd worden via o.a. een
netwerk van actieve vrijwilligers. Het actualiseren
van het lokaal sociaal beleidsplan is noodzakelijk.
Het toepassen van de beleids- en beheerscyclus
(BBC) als nieuw OCMW-beheersinstrument
moet met zorg uitgevoerd worden om correcte
beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Om dat
allemaal mogelijk te maken, moeten we het
isolement waarin het OCMW van Wemmel
zich in de regio bevindt doorbreken. Samenwerken en netwerken is zowel binnen als buiten
Wemmel nodig. Een open communicatie is
daarbij nodig.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
Het opstarten van een ‘jobcoördinatie’ met
verschillende betrokkenen zoals werknemers,
interimkantoren en de VDAB. De uitgaven
proberen te verlagen door het aanvragen van
subsidies.

Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
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Armand Hermans (lijsttrekker W.E.M.M.E.L.)

Van welke drie zaken is het spijtig dat ze niet
gerealiseerd werden?
Armand Hermans (lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Op mijn vraag en die van het CM-bestuur
Wemmel om een mantelzorgpremie in te
voeren (zoals in veel gemeenten bestaat), werd
niet ingegaan. Door het stimuleren van de
wederzijdse zorg kunnen we vermijden dat we
een hoge(re) factuur zullen moeten betalen.
Mantelzorgers maken het immers mogelijk dat
zorgbehoevende en chronisch zieke personen
langer thuis in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven. Tot mijn verbazing werd het
nieuwbouwproject van het OCMW enkele
maanden geleden van tafel geveegd door
verdeeldheid en gebrek aan visie binnen de lijst
LB. Om een goede dienstverlening te verzekeren,
is goede infrastructuur nodig, ook voor eigen
medewerkers.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
Omdat wij in de vorige legislatuur niet in de
bestuursmeerderheid van het OCMW zaten,
kan ik hierop niet antwoorden.
Van welke zaken die je niet kon realiseren
heb je spijt?
Ouderenzorg
Armand Hermans (lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
We moeten ervoor zorgen dat ouderen zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving
kunnen blijven zonder te vereenzamen.
Aangepast vervoer is hierbij een hulpmiddel.
Een goede thuiszorgorganisatie met een zeer
brede waaier aan dienstverlening verder
uitbouwen. Het lokaal dienstencentrum, een
centrum voor dagverzorging en een goed
netwerk voor kortverblijf zijn onontbeerlijk.
We werken hiervoor samen met iedereen in
de zorgsector, ook de mantelzorgers.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
> Mensen uit de afzondering halen en samenbrengen door uitbreiding en promotie van de
activiteiten van het lokaal dienstencentrum.
> Het bevorderen van het contact tussen de
sociale actoren en de dokters, verpleegkundigen,
kinesitherapeuten om de problemen van de
derde leeftijd te voorkomen.
Armoede
Armand Hermans (lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Door een degelijke professionele begeleiding in
een uitgebreid netwerk en met gespecialiseerde
partners zorgen we voor een toegankelijke
betaalbare gezondheidszorg, opleiding en
begeleiding, werk, kinderopvang, degelijke
huisvesting. Met andere woorden: beter en meer
coördineren van de inzet van verschillende
beleidsdomeinen, proactief waar dat mogelijk is,
allemaal met respect voor de eigenwaarde van

de betrokken persoon. Activering van
leefloners, materiële in plaats van
financiële steun en een nabije
opvolging.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
> De cliënten van het OCMW terug
aan het werk zetten aan de hand
van artikel 60.
> De bevolking informeren over de
problematiek van schuldenlast en
schuldbemiddeling.
Huisvesting
Armand Hermans
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
De werking en mogelijkheden van het
sociaal verhuurkantoor moeten continu
onder de aandacht van de eigenaars en
potentiële huurders gebracht worden.
Bij gebrek aan voldoende sociale
huisvesting is informatieverschaffing en
begeleiding van kandidaat-huurders de
eerste prioriteit. Verder is het verantwoord aankopen van eigen onroerend
goed (noodwoning, sociale verhuur,
beschut wonen, lokaal opvanginitiatief ) aangewezen, als dat financieel
haalbaar is.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
De uitbreiding van het sociaal verhuurkantoor om mensen met lage inkomens
een fatsoenlijk logement te kunnen
bieden.
Asielbeleid
Armand Hermans
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
Actief deel uitmaken van de samenleving, erkend worden in wie je bent en
wat je doet, verhoogt het gevoel van
eigenwaarde en creëert nieuwe kansen.
Tewerkstelling, aangepaste opleidingen
en de mogelijkheid om te studeren zijn
belangrijke middelen om die maatschappelijke integratie te vergemakkelijken. Ook hier moet het OCMW als
coördinator optreden. We kiezen
hierbij eerder voor materiële in plaats
van financiële steun.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
Asielzoekers taalcursussen laten volgen
om ze beter en sneller te laten integreren en in te zetten op de arbeidsmarkt.
Financiën
Armand Hermans
(lijsttrekker W.E.M.M.E.L)
De ‘zachte’ taal van zorg moet vertaald
worden in de ‘harde’ taal van centen.

Goede zorg begint bij een goed
financieel beheer. Vandaar de uitdaging om op basis van een geactualiseerd lokaal sociaal beleidsplan de
beschikbare middelen efficiënt te
gebruiken. Een onderbouwd financieel
meerjarenplan helpt ons de juiste
beleidskeuzes te maken.
Jean-Claude Papaert (lijsttrekker LB)
> De financiën van het OCMW als
een goede huisvader beheren zonder
te vergeten dat het geld komt van de
belastingbetalers, dus van de Wemmelaars.
> De zware last die het leefloon met
zich meebrengt, moeten we proberen
te verminderen.
Joris Herpol
Aparte OCMW-verkiezingen in
faciliteitengemeenten
In faciliteitengemeenten vinden
aparte OCMW-raadsverkiezingen
plaats. Dat betekent dat je de
OCMW-raad rechtstreeks kan
verkiezen. Op basis van het aantal
(voorkeur)stemmen bepaal je mee
wie in de OCMW-raad mag
zetelen.

NL Surf naar

www.dezandloper.be en lees de
verkiezingsartikels integraal in
het Frans, Engels of Duits
(vanaf 1 oktober).
FR Surfez sur

www.dezandloper.be et lisez
les articles sur les élections
dans leur intégralité en français, anglais ou allemand.
DE Surfen Sie auf

www.dezandloper.be und lesen
Sie die kompletten Artikel zu
den Wahlen auf Französisch,
Englisch oder Deutsch.
EN Pay a visit to

www.dezandloper.be to read
the elections articles entirely in
French, English or German.
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verenigingsnieuws
Davidsfonds Wemmel-Relegem-Hamme
Vers geperst: boeken- en cd-aanbod
zaterdag 6 oktober
14 tot 18 uur – Auxilium (Pastorijstraat)

Natuurpunt Wemmel
Week van het Bos: wandeling in Dielegembos
en Heymbosch (Jette)
zondag 21 oktober

Alle geïnteresseerden – leden en nieuwkomers – kunnen op
zaterdag 6 oktober hun keuze maken uit het mooie en
gevarieerde boeken- en cd-aanbod dat het Davidsfonds in
2012-2013 ter beschikking stelt. Van 14 tot 16 uur kan je het
hele gamma beluisteren en bekijken. De fonkelnieuwe
cultuurgids boordevol informatie krijg je meteen ook mee
naar huis.

Het Dielegembos is een voormalige steengroeve van de abdij
van Dielegem, die na de uitbating bebost werd en die nu een
groene long vormt te midden van de bebouwing in Jette.
Ten noorden ervan ligt Heymbosch. In de negentiende eeuw
was dit terrein bebost (op de Ferrariskaart heette het Den
Nieuwen Bosch), maar het zandige terrein werd daarna
gerooid. Sinds enkele jaren wordt de steile helling beheerd
als natuurgebied.

We verwelkomen je graag met een kopje koffie of een
frisdrank. Breng gerust vrienden en kennissen mee die nog
geen lid zijn. Zo kunnen zij ook kennismaken met het
Davidsfonds en genieten van de vele voordelen tijdens
concerten en andere culturele activiteiten.
Wie zijn keuze de dag zelf bepaalt, kan het bestelformulier
ter plaatse invullen. Wij zorgen ervoor dat de bestelde
boeken en cd’s voor december worden bezorgd.

Samenkomst: 13.45 uur aan de parking voor het gemeentehuis van Wemmel of 14 uur aan de hoek van de Heymboschlaan
en de Dikke Beuklaan in Jette. We eindigen rond 16 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel, kleding aangepast aan
het weer
Meer info: Rik Devriese, 0496 32 09 32

activiteitenkalender verenigingen
Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

OKTOBER
01

14.00

Okra / Zangherhaling

Auxilium Pastorijstraat

02 460 03 24

04

14.00

Okra / Breicafé

Auxilium Pastorijstraat

02 460 03 24

04

14.00

Okra / Elke stap telt

GC de Zandloper

02 460 03 24

05

14.00

Okra / Kaartnamiddag

Auxilium Pastorijstraat

02 460 03 24

06

14.00

Davidsfonds / Vers geperst

Auxilium Pastorijstraat

02 460 13 21

Davidsfonds
Tentoonstelling tekenen en schilderen

GC de Zandloper

Andreas Deneyer
andreasdeneyer@skynet.be

06, 07
08

13.45

Okra / Wandeling Grimbergen

SKC

02 460 03 24

11

14.00

Okra / Scrabble

Auxilium Pastorijstraat

02 460 03 24

11

14.00

Okra / Petanque

Auxilium Pastorijstraat

02 460 03 24

11

20.00 De Korrel
Fotojurering – thema ‘monochroom’

GC de Zandloper

tachavc@gmail.com

15

14.00

Okra / Zangherhaling

Auxilium Pastorijstraat

02 460 03 24

18

14.00

Okra / Elke stap telt

GC de Zandloper

02 460 03 24

19

14.00

Okra / Kaartnamiddag

Auxilium Pastorijstraat

02 460 03 24

20

14.30

Gezinsbond
Tweedehandsbeurs kinderkleding

GC de Zandloper

02 460 00 55
0472 29 87 53

21

14.30

Gezinsbond
Tweedehandsbeurs speelgoed, fietsen, boeken

GC de Zandloper

02 460 00 55
0472 29 87 53

25

14.30

Okra / Ledenvergadering

SKC

02 460 03 24

25

20.00 De Korrel / Fotojurering – thema ‘vrij’

GC de Zandloper

tachavc@gmail.com

26

10.00

GC de Zandloper

lieve.lauwerier@telenet.be
0473 74 83 43

Markant / Bloemschikken

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor november bekend willen maken, kunnen voor
vrijdag 5 oktober een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van
GC de Zandloper bezorgen.

Zornik
LESS>MORE
donderdag 18 oktober
muziek

Johan Verminnen
En avant la musik
11 en 12 oktober
muziek

Laïs en Maandacht
Songs we embrace
donderdag 25 oktober
muziek

Tien jaar na hun debuut The Place
Where You Will Find Us maakt Zornik
met LESS>MORE de meest verrassende plaat uit hun carriere. Weg zijn
de gierende gitaren en bulderende
drums. De gekende en imposante wall
of sound maakt plaats voor een subtiel
en gedetailleerd klankenpalet. Om dit
album gepast naar het podium te
vertalen speelt Zornik deze keer een
uitgebreide theatertournee. Samen met
Pedro Gordts als extra muzikant zijn er
vanaf midden oktober 30 unieke shows
gepland, met de première op
18 oktober in de Zandloper.

Gedrevener dan ooit, met in zijn koffer
43 jaren muzikale omzwervingen.
Samen met zijn trouwe muzikanten
gaat hij keihard door. In het Verminnen-Brussels uitgedrukt, klinkt de
strijdkreet: En avant la muzik!
Verminnen grabbelt gretig in zijn korf
klassiekers, al dan niet in een nieuw
jasje. Het geheel wordt fris opgediend
met enkele kakelverse songs. Hoeft het
nog vermeld te worden dat Johan alles
lardeert met humoristische en
pakkende commentaren?

In samenwerking met Maandacht
brengen Jorunn, Annelies en Nathalie
Songs We Embrace: nummers die ze
altijd al eens hebben willen zingen,
maar waar ze nooit toe kwamen. Eigen
rootsy versies van bekende en minder
bekende covers, bijna vergeten parels,
nummers met een verhaal, en dit in
verschillende talen. Opzwepend,
broos, ontroerend, zwoel, pijnlijk en
vrolijk, de dames schuwen niets.
Ontdek de muziek die Laïs je al zo
lang wilde laten horen en omarm ze
samen met hen.

20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 22 euro (kassa), 20 euro (vvk)

20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 28 euro (kassa), 26 euro (vvk)

20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 26 euro (kassa), 24 euro (vvk)

Nieuwe openingsuren vanaf oktober

Vanaf 1 oktober wijzigen de openingsuren van het onthaal van de Zandloper. Er is vanaf dan geen permanentie meer op
zaterdagvoormiddag. In de plaats ben je welkom op dinsdag- en donderdagavond tot 19 uur. Vanaf dit seizoen is het
eveneens mogelijk om tickets en abonnementen te reserveren via onze vernieuwde website www.dezandloper.be. Daar
vind je eveneens een contactformulier voor de huur van (vergader)zalen.

Wemmelse sportraad
Seniorensportdag 50+
maandag 22 oktober
14 uur - sporthal Wemmel

Bada Bing!
ZVC Daring United Wemmel
vrijdag 12 oktober
21 uur - JH Barcode

Fotoclub De Korrel
Fotojurering
donderdag 11 en 25 oktober
20 uur – GC de Zandloper

Ook dit jaar vindt er een seniorensportdag plaats
in Wemmel. Naar goede gewoonte biedt de
Wemmelse sportraad die dag tal van sporten aan
voor vijftigplussers. De deelnemers kunnen op
een recreatieve manier en in een ontspannen en
gezellige sfeer hun favoriete sport beoefenen of
met een nieuwe sport kennismaken. Na een
namiddag inspanning is het uiteraard tijd voor
wat ontspanning. Als afsluiter is er gratis koffie
en taart voor elke deelnemer.

Op vrijdag 12 oktober organiseert
ZVC Daring United Wemmel (i.s.m.
jeugdhuis Barcode) het meest exclusieve feestje ooit in Wemmel. Laat je
verrassen door een hele resem special
acts, waaronder de fantastische Jeje
Magic. We hebben kosten noch moeite
gespaard om je de avond van je leven te
garanderen. Kortom, een niet te missen
evenement.

Locatie: sporthal, Dijk 34, Wemmel

Meer info: www.facebook.com/
badabingwemmel. Vind ons leuk op
Facebook en blijf op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen. Zo maak je
bovendien kans op een spetterende
prijs.

Fotoclub De Korrel organiseert
een fotojurering met als thema
‘monochroom’ op donderdag
11 oktober. Op donderdag 25 oktober
staat het thema ‘vrij’ centraal. Zou je
graag weten hoe jouw foto scoort in
deze disciplines of ben je gewoon
nieuwsgierig? Breng dan drie foto’s
mee en neem deel. Je bent ook altijd
welkom zonder foto. Kom gerust langs
en maak meteen kennis met onze
fotoclub.

Meer info: onthaal GC de Zandloper,
eef.vermaelen@derand.be, 02 460 73 24
Website: www.wemmelsesportraad.be

Meer info: Natacha Van Campenhout,
tachavc@gmail.com
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40 JAAR nederlandse cultuurraad wemmel (ncrw)

Vereniging in de kijker: Mogen doen vzw

© Tine De Wilde

‘Bij ons mag je alles doen’

De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel (NCRW) bestaat veertig jaar. Het ideale
moment om alle verenigingen die deel uitmaken van deze niet-gemeentelijke
cultuurraad in de kijker te zetten. Elke maand komt een andere vereniging aan bod.
De vzw Mogen Doen is de eerste vereniging in de lange rij. Twee woorden. Simpele
werkwoorden. Niets moet maar alles mag, omdat creativiteit zich uit in wat je doet en
hoe je daartoe bent gekomen. Mogen Doen is een groep creatievelingen die hun
inspiratie de vrije loop laten via allerhande ateliers zoals podiumkunsten, recreatieve
en professionele zang en expressie.
Samson en Gert
‘De Wamblientjes zal je waarschijnlijk
niet meer gekend hebben, maar we
hebben tien jaar lang meegezongen op
de cd’s van Samson en Gert’, begint
Johan Waegeman zijn verhaal. In mijn
hoofd gaat meteen een alarmsignaal af.
Ik flits in gedachten terug naar mijn
jonge levensjaren. Die sprekende hond
zal voor mij altijd heilig blijven.
Ook nu ik halfweg de twintig ben,
geef ik het grif toe. En ik ben heus niet
de enige.
‘Mogen meewerken aan de cd’s voor
Samson en Gert is maar een van de
vele hoogtepunten’, vertelt Johan. ‘Ik
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herinner mij ook nog onze muzikale
reis naar Java. Plots stonden we daar
voor een publiek van 200 Japanners en
Australiërs te spelen. Achteraf vroegen
ze in welke taal we zongen. Ze vonden
ons Nederlands zo leuk klinken. Het is
toch fantastisch dat je in een oerwoudgebied door muziek contact kan maken
met andere mensen, zonder dat ze ook
maar één woord van de tekst verstaan.’
Twee woorden
Mogen Doen bestaat al sinds 1989. ‘We
hadden royalty’s van de cd-verkoop
van de Wamblientjes, maar wisten niet
wat we ermee moesten doen. In plaats

van te genieten van het geld, hebben
we alles verzameld in een vzw.
Mogen Doen zijn twee werkwoorden.
Kinderen gebruiken vaak de vraag:
mogen we dit doen? Mogen we dat
doen? Vaak krijgen ze een nee voorgeschoteld. Bij ons is het antwoord altijd
ja. De kinderen mogen alles uitproberen: dans, muziek, theater, tekenen of
musical: ze leven zich artistiek uit. En
bij de volwassenen die deelnemen aan
onze workshops is het van: we zijn blij
dat we dat nog eens mogen doen.’
Een vast ledenaantal heeft Mogen
Doen niet. ‘Hoeveel mensen deelnemen

hangt af van de activiteiten en de invulling van het programma. Maar wees er maar zeker van dat zich hier al
honderden jongeren hebben uitgeleefd. Wij vinden het fijn
als leden enkele jaren bij Mogen Doen blijven, maar dan
spoor ik hen aan om in een toneelgezelschap of iets dergelijks hun horizonten verder te verruimen.’
Tijd voor vernieuwing
Wie de teksten van de Wamblientjes horizontaal doorneemt,
ontdekt al snel de eigenzinnige kant van Mogen Doen.
‘We hebben vaak voor vernieuwing gestaan. Zo wilden we
halfweg de jaren negentig al iets maken rond kindermisbruik. Dat was echt een groot project. Maar op het laatste
moment floot de overheid ons terug, omdat we het ook
over misbruik in de Kerk hadden. Dat bleek een brug te ver.’
‘De laatste jaren waren we onze naam wel wat aan het
verliezen. We begonnen een beetje vast te roesten. En ik
merkte ook dat de mensen ons meer en meer als een
speelpleinwerking zagen. Vandaag wil ik opnieuw vernieuwen.
Mensen die zich willen uitleven met nieuwe technologieën
of die bepaalde technische evoluties willen combineren met
dans of muziek: het moet kunnen.’

Johan verder. Het is vreemd om die woorden uit de mond
van een muzikant te horen. ‘De innerlijke dialoog is een van
de grote bronnen van onze creativiteit. Als we in onszelf
praten, komen vaak de waarheden naar boven. Ik probeer de
mensen in Mogen Doen dat ook aan te leren. Ook jongeren
uit hun vertrouwde omgeving lokken, helpt. Zo zie ik veel
potentieel in muziekstages in binnen- en buitenland.
Jongeren worden er uit hun vertrouwde denkpatronen
gehaald, waardoor hun brein met een boost aan creativiteit
wordt geïnjecteerd.’
We naderen de klok van tien uur. De Bollebeekse lucht
kleurt aardedonker. Ik weet nu al dat ik grote delen van
mijn dictafoon zal moeten deleten en Johans darlings zal
moeten killen. Maar doet dat er toe als ik straks met Johans
woorden in gedachten de dialoog met mezelf aanga en op
zoek ga naar een virtuoos begin of einde voor deze tekst?
Zo zou Johan het toch ook willen? Creativiteit die de
boodschap versterkt. De motor van de wagen start, de
radioknop gaat op volume nul. Vanuit stilte ontstaat een
verhaal.
Jens De Smet

De kruisbestuiving tussen de kunsten en met de andere
culturen is voor Mogen Doen belangrijk. Peter Veyt, een
andere grote kracht achter Mogen Doen, is net terug van een
stage in New York. Hij is een van de vernieuwers van
Mogen Doen. ‘Ik heb mijn horizonten verruimd bij Urban
Art Beat, een organisatie die de lagere sociale klassen in
contact brengt met kunsteducatie. Zij uiten zich creatief via
workshops, stages, talentenwedstrijden, optredens en
festivals.’
Spelplezier
Johan hoopt dat Peter zijn ervaringen uit de Verenigde
Staten inpast in Mogen Doen. ‘Tijdens mijn gitaarlessen
krijgen de kinderen nu al een kleine muziekgeschiedenis
mee: blues, rock en pop. We laten de jongeren covers spelen,
maar laten hen ook aan eigen liedjes werken. Het is anders
dan op de muziekschool. De nadruk ligt op het spelplezier,
niet zozeer op de kwaliteit.’ Johan vult aan: ‘Dat neemt niet
weg dat we ook op kwaliteit letten. Als iemand uit een koor
niet zo goed toon kan houden, zullen we hem of haar naar
achter plaatsen, zodat de stem opgaat in de massa. De beste
stemmen plaatsen we vooraan. Je moet dat ook zo snel
mogelijk durven te zeggen aan de jongeren.’
KK Casino
Het spelplezier en de kans om je creatief uit te leven worden
op zaterdag 13 oktober in GC de Zandloper naar de buitenwereld vertaald. Johan: ‘KK Casino is gebaseerd op Comedy
Casino. Met een pintje erbij kan je rustig genieten van al het
moois dat op het podium wordt gebracht. KK Casino staat
voor een avondje folk met Joenk! en AedO. We willen het
eerst klein uitproberen en de reacties afwachten. Als het een
succesformule blijkt, kunnen we uitbreiden.’
Creativiteit door stilte
‘Heb je ooit eens geprobeerd om vijf dagen niets te zeggen?’
Johans vraag – die uit dromerige wolken lijkt te vallen –
verstoort mijn focus tijdens het interview. ‘Mensen hebben
angst gekregen voor de stilte. Alles moet geluid maken,’ gaat

Mogen Doen - KK Casino
zaterdag 13 oktober
20 uur - GC de Zandloper
Meer info: www.mogendoen.be
de zandloper is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw ‘de Rand’. De zandloper
komt tot stand met de steun van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant .
Redactie:
Inge Bex, Pieter Ceuleers, Gwennan Dekens, Filip De
Mulder, Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol,
Joris Roesems, Willy Spittaels
Eindredactie
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
Redactieadres
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 460 73 24, info@dezandloper.be
Verantwoordelijke uitgever
Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor het programma van de Zandloper kan je bij Nadine
Poty, Caro Renckens en Inge Demeestere van het onthaal
terecht. Openingsuren: maandag van 9-12 uur, dinsdag en
donderdag van 9-12 uur en van 13-19 uur, woensdag en
vrijdag van 9-12 uur en van 13-17 uur, zaterdag en zondag
gesloten.
Tel. 02 460 73 24, fax 02 460 55 37
E-mail: info@dezandloper.be
Website: www.dezandloper.be
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