ST-STEVENS-WOLUWE VANDAAG

AANNEMER MOET VERKEERSBORD MET FRANSE TEKST METEEN
WEGHALEN

Dakwerker veroorzaakt nieuwe taalrel

N-VA-schepen Luk Van der Elst en Erik Rennen bij het bord. - Lukas
Een aannemer heeft zich de woede van heel wat inwoners van Sint-Stevens-Woluwe
op de hals gehaald. De dakwerker plaatste verkeersborden 'Verboden te parkeren' in
de Lange Wagenstraat en zette de informatie er eentalig in het Frans op. En dat net
in de week waarin N-VA her en der bordjes met het opschrift 'Vlaams & Gastvrij'
plaatste.
ROBBY DIERICKX

Franstalig verkeersbord in de
Langewagenstraat. - Lukas
Begin deze week startte een aannemer met werken aan een dak in de Lange Wagenstraat in
Sint-Stevens-Woluwe. Om te vermijden dat geparkeerde voertuigen de werken zouden
bemoeilijken, plaatste de dakwerker verkeersborden 'Verboden te parkeren' in de straat. Maar
hij hing er zelf een papier aan, waarop hij eentalig in het Frans duidelijk maakte dat er tussen
3 en 16 november niet geparkeerd mocht worden voor de woning waar hij aan het werk is.
Buurtbewoners maakten er foto's van en al snel werd het een prangend gespreksonderwerp in
de buurt en op sociale media. Na de hetze rond de twee provocerende brochures van de
Franstalige vzw Citoyens de Zaventem is dit een nieuwe taalrel in de luchthavengemeente. In
buurgemeente Machelen zorgden Franse informatieborden van de Brusselse
vervoersmaatschappij dan weer voor een communautaire rel.
"Ik ben ondertussen ook op de hoogte gebracht van de feiten in Sint-Stevens-Woluwe en ik
heb de gemeentesecretaris onmiddellijk gevraagd om de situatie te bekijken", zegt Erik
Rennen (N-VA), schepen van Vlaams Karakter in Zaventem. "De aannemer zal aangemaand
worden om de tekst in het Nederlands op de borden te zetten."
Bezoek
Gisterochtend al kreeg de dakwerker het bezoek van iemand van de gemeente. "Ik was wat
verrast dat ik voor commotie gezorgd had", aldus een werknemer van dakwerker Freddy
Delleuse, een firma uit Brussel. "Ik heb dit zeker niet met slechte bedoelingen gedaan. Toen
ik te horen kreeg dat alles hier in het Nederlands op het verkeersbord moest staan, heb ik de
nodige actie ondernomen."
Vlaams & Gastvrij
Het nieuwe taalrelletje komt er net op het moment dat N-VA op verschillende plaatsen in
groot-Zaventem bordjes met het opschrift 'Vlaams & Gastvrij' plaatste. "Deze borden

onderstrepen dat Zaventem een Vlaamse gemeente is", aldus nog Rennen. "Ze kaderen in een
ruimer plan om het Vlaams karakter van de gemeente te bestendigen en te versterken. We
doen dit niet alleen met die borden, maar stappen ook bij handelaars binnen om hen duidelijk
te maken dat Zaventem Vlaams is. Ook het tweede woord van de slagzin, gastvrij, is voor ons
belangrijk. Daarom voeren we ook een onthaalbeleid naar nieuwkomers toe dat hen toelaat zo
snel mogelijk onze taal aan te leren."

