
VLAAMSE DEELGEMEENTE
SINT-STEVENS-WOLUWE

De diepvriesproducten firma PICARD verspreidt 
eentalig Franse folders in St-Stevens-Woluwe waarin 
de gemeente bovendien als “Brusselse” gemeente 
wordt omschreven. De klanten worden in het Frans 
aangesproken; de kennis van het Nederlands van 
het personeelslid is ondermaats. De kastickets 
zijn overwegend Frans. Onaanvaardbaar in een 
gemeente die al zwaar lijdt onder de verfransing. Wij 
voeren actie hiertegen.
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De firma PICARD is een gekende Franse firma die handelt in 
diepvriesproducten en een vestiging heeft in Sint-Stevens-Woluwe 
(Zaventem). De inwoners van St-Stevens ontvingen in het verleden 
reeds eentalig Franse folders van vernoemde firma. Ook nu is dit -in 
het kader van de eindejaarsfeesten- weer het geval. De omvangrijke 
folder zit verpakt in een reklamepakket dat in de gemeente werd 
bedeeld.

Op zichzelf is dit reeds provocerend, maar er is meer. Op de 
achterzijde van de folder staat een opsomming van de vestigingen 
van Picard in België. Er zijn er in “Bruxelles, Brabant-Wallon en Liège”. 
Waar dacht u dat de winkel in St-Stevens-Woluwe wordt gesitueerd 
en vermeld? In Vlaams-Brabant? Neen, in en onder de noemer van 
“le très grand Bruxelles” natuurlijk, naast winkels in Ukkel, Jette, 
Elsene, St-Pieters-Woluwe…. Het moet Olivier Maingain, FDF-Défi 
burgemeester van het naburige St-Lambrechts-Woluwe (Brussel-19) 
als muziek in de oren klinken. Hij claimt St-Stevens-Woluwe immers 
openlijk als 20ste gemeente voor het Brussels Gewest. In de winkel 
worden de klanten door het personeelslid in het Frans aangesproken; 
het kasticket is eentalig Frans.

Picard voert een ontoelaatbare verfransingspolitiek in een gemeente 
die reeds enorm onder verfransingsdruk te lijden heeft. Wij hebben 
de firma op haar verkeerde aanpak gewezen. We hebben het dossier 
ook overgemaakt aan schepen Hamid Akaychouch wiens mandaat 
o.a. de vrijwaring van het Vlaams karakter van de gemeente behelst.

LM

Contact VB Zaventem: 02/721.22.54   0493/63.04.41  0468/22.49.47
Contact VB Vlaams-Brabant: 02/582.91.75  0494/17.39.19
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