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5 maart 2013 - Persmededeling
Brussel-stad : Gemeenteraadszitting van 4 maart maakt voor Johan Van den
Driessche (N-VA) duidelijk : wel middelen voor neoclassicistisch kasteel maar
niet voor Nederlandstalige basisschool

Het lange en met veel cijfers maar eigenlijk nietszeggend antwoord van schepen Faouzia Hariche (PS)
probeerde wellicht de boodschap te verdrinken maar het was voor de gemeenteraadsleden duidelijk
dat tijdens deze beleidsperiode van 6 jaar geen eerste gemeentelijke Nederlandstalige basisschool
komt in de Brusselse vijfhoek. De noden zijn nochtans heel groot; dat is voldoende gekend.
Dit staat in schril contrast me de houding van de coalitiepartners die ofwel de Vlaamse gemeenschap
oproepen om in Brussel meer Nederlandstalige scholen op te richten (OVLD) of om de haverklak op
gewestelijk niveau hun grondwettelijke bevoegdheden overschrijden met de uitvlucht dat andere
bevoegdheidsniveaus zouden nalatig (PS). Waar die bevoegdheid er wel is en ongetwijfeld de
middelen wel kunnen gevonden worden, namelijk op het niveau van Brussel-stad, geeft deze verstek.
Daarmee wordt nog maar eens aangetoond dat de Vlaamse gemeenschap absoluut haar
bevoegdheden inzake gemeenschapsmateries in Brussel moet blijven behouden. Wie heil verwacht
van een overdracht naar het Brussels gewest is zeer naïef.
Deze obstructieve houding van het stadsbestuur staat in schril contrast met de gulle en
voluntaristische houding inzake de aankoop van een neoclassicistisch kasteel in Veurne dat zou
gebruikt worden als vakantiecentrum. Schepen Faouzia Hariche (PS) moest bij een interpellatie door
N-VA toegeven dat zij geen idee had van de kosten die de stad nog zal moeten ophoesten voor de
verdere renovatie,de verbouwings- en aanpassingswerken en de exploitatiekosten. Dit is duidelijk
niet het beleid van een goede huisvader.
Zeer interessant was wat de schepen niet heeft gezegd. Op geen enkele wijze werd de N-VA kritiek
ontkracht dat het strand en de zee slechts met bussen en via de files van de dagjestoeristen en
Plopsaland kan worden bereikt, waardoor de ligging heel slecht is en een stap achteruit t.a.v. het
huidige centrum. Bovendien ontweek de schepen twee maal de vraag of het centrum ook misschien
voor andere doelstellingen zou worden gebruikt. Daar het stilzwijgen op die twee vlakken , ofschoon
de schepen uitgebreid de tijd nam om te antwoorden, wakkerde zij alleen maar het gerucht aan dat
het stadsbestuur n.a.v. de herdenking van de Grote Oorlog in 2014 in de Westhoek een vaste
standplaats wil; waarbij het historisch karakter van het kasteel het aantrekkelijker maakt voor het
stadsbestuur om daar dan evenementen met gasten te organiseren.
Ook stelde schepen Alain Courtois duidelijk dat ook MR volledig achter deze aankoop staat waarmee
hij de verklaringen van sommige MR mandatarissen in De Morgen (21 maart) probeerde te
ontkrachten die stelden dat zij niet gelukkig waren en dat er andere prioriteiten zijn.
N-VA vindt deze aankoop een daad van slecht bestuur en zeer cynisch gezien de grote noden in de
Brussel scholen ,zowel de Nederlandstalige als Franstalige. N-VA vraagt zich ook af waarom de

schepen voor Vlaamse aangelegenheden (Ans Persoons, sp.a) inzake de Vlaamse school in de
Brusselse vijfhoek de zaken niet meer in handen neem en zich gedraagt als een fantoomschepen.
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