De zes mooiste dorpen van Vlaanderen Pasmunt in de communautaire
onderhandelingen?
Weerklank in de pers
(overgenomen van webstek OVV, met dank aan Wim De Wit)

Persbericht werkgroep “de zes”
31 mei 2011
Zo'n 200 beleids- en opiniemakers (zowel uit de regio als nationaal)
gingen in op de uitnodiging van de werkgroep de zes (*) en woonden
maandagavond (30 mei) in Gemeenschapscentrum De Lijsterbes te
Kraainem een politiek-toeristische avond bij getiteld "de zes mooiste
dorpen van Vlaanderen".
"De zes" dat zijn natuurlijk Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek,
Wemmel, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. Gelegen in Vlaanderen en
aangeschurkt tegen Brussel zijn het toch dorpen gebleven. Dorpen bovendien
met een bloeiend Vlaams verenigingsleven en een rijk Vlaams erfgoed.
Achtereenvolgens Wilfried Wouters (bestuurslid Halle-Vilvoorde Komitee),
Eddy Frans (directeur vzw de Rand), Jan Walraet (voorzitter van de
Nederlandstalige mandatarissen in de zes) en Matthias Storme (professor
aan de KU Leuven) overtuigden de aanwezigen niet alleen van de noodzaak,
maar ook van het nut (de plicht) om deze gemeenten Vlaams te houden.
In weerwil van wat velen denken, staat er voor Vlaanderen in de zes nog heel
wat op het spel. De teksten van de lopende communautaire
onderhandelingen baren ons dan ook grote zorgen. Eén voor één stellen
ze immers nieuwe Vlaamse toegevingen in de zes in het vooruitzicht. De
splitsing van B-H-V dreigt op die manier een afsplitsing van de zes van
de rest van Halle-Vilvoorde te worden.
Na afloop van de avond kregen de aanwezigen de gelegenheid om een kort,
maar duidelijk manifest voor de zes te ondertekenen: "Sommigen willen ze
liquideren of amputeren, anderen willen ze annexeren. Wij willen ze integraal,
ongeschonden en definitief in Vlaams-Brabant bewaren. De zes kunnen geen
pasmunt zijn bij communautaire onderhandelingen"
Remi Pirynsprijs
Tijdens deze avond ontving Luc Deconinck - gewezen voorzitter van vzw de
Rand en van het Halle-Vilvoorde Komitee en juridisch inspirator van de
dienstweigeringsactie rond de splitsing van B-H-V - de Remi Pirynsprijs (ter

waarde van 10.000 €) vanwege het Snellaert-Thijmfonds.
*De werkgroep de zes is een ad hoc samenwerking tussen vzw "de Rand",
Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging, Taal Aktie Komitee,
Komitee der Randgemeenten, Vtb Kultuur, ADVN, Vlaams Komitee
Druivenstreek-Spoorslag en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij Guido Moons - 0494/47.59.97

"De Zes mooiste dorpen van Vlaanderen"
Marc Platel
't Pallieterke - 8 juni 2011
Neen, dit is niet de start van een toeristische rubriek; het is de gedurfde
aankondiging voor een avond vol verhalen over de zes
faciliteitengemeenten aan de Vlaamse rand rond Brussel. Geen
straatbetoging, maar een behoorlijk druk bijgewoonde academischpolitieke alarmkreet over het weer opduikende spook van de uitverkoop
van "De Zes mooiste dorpen van Vlaanderen". Men had beter kunnen
zeggen dat het een avond zou worden over "De Zes meest bedreigde
dorpen van Vlaanderen."
Geschrokken over de berichten uit het Brusselse formatiewereldje, over de
dreigende uitverkoop van wat nog overblijft van de zelfs in Vlaanderen allang
niet meer wereldberoemde zes Vlaamse faciliteitengemeenten, wilden enkele
Vlaamse strijdbewegingen hun ongeruste stem laten horen. De nog
overblijvende Vlamingen in die zes hebben meer dan voldoende argumenten
om sterk te twijfelen aan de Vlaamse eeuwige politieke trouw aan die zes
Vlaamse gemeenten. Omdat voor de Vlaamse media dat Vlaamse karakter
van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten geen zorg is - ze laten het niet
horen of zien - wilden die protesterende Vlaamse bewegers toch nog eens
Klokke Roeland "kleppe brand" laten luiden. Ze deden dat op een opvallend
vriendelijke manier maar toch duidelijk. En uitvoerig, Goed 200 aanwezigen verzameld in het Kraainemse gemeenschapscentrum "De Lijsterbes" aanhoorden twee uur veel mannelijke sprekers, gelukkig even afgewisseld
met een verrassend mooie beeldmontage over de vooral groene pracht in die
Zes. Het moet gezegd dat het zeer kleurrijke overzicht van die groene Zes
indruk maakte: zelfs zij die "van hier" zijn, waren onder de indruk van al dat
groen dat ze nog niet gezien hadden.
Taalgrens
De hoofdbrok van de avond was het verhaal van het dagelijks leven van die
eenzame Vlaming in Kraainem, Wemmel, Wezembeek, Rode, Linkebeek en

Drogenbos die telkens weer moet ervaren hoe zijn Vlaamse gemeente, waar
hij al zo lang leeft, hem nog wat meer uit handen genomen wordt. Hoe nog
altijd anderen in hun taal willen beslissen hoe men in die Vlaamse gemeenten
moet leven en werken, terwijl Vlaamse politici menen dat zij voor een
schijnsplitsing van B-H-V iets in ruil moeten betalen. Zoals men ooit vond dat
de faciliiteitenregeling maar een kleine toegeving was om de "definitieve"
vastlegging van de taalgrens af te dwingen.
Dus zit een nog grotere uitverkoop van Vlaamse gemeenten in de Vlaamse
mappen. Die Zes zullen op papier formeel Vlaamse gemeenten blijven, maar
in het dagelijks gebeuren uitgeleverd worden aan de Franstaligen, die men
vaste voet aan Vlaamse wal zal geven. Vlaanderen maakt zich op om een
eerste Vlaams "cordon" rond Brussel te laten sneuvelen, werd in Kraainem
herhaaldelijk beklemtoond. Volgende keer nog meer en nog beter, moeten ze
aan Franstalige kant denken. In een opvallend korte en gesmaakte
slottoespraak stelde Matthias Storme het heel scherp, met een vergelijking
naar de Duitse eis voor een corridor naar het Poolse Gdansk! Die westerse
toeschietelijkheid kostte de wereld toen een gruwelijke wereldoorlog! Het
werd een wat lange luisteravond voor opvallend veel volk, onder wie 1
Vlaamse partijvoorzitter - die van het Vlaams Belang - en een half dozijn
Vlaamse parlementsleden, van VB en N-VA. De voor de rand bevoegde
Vlaamse excellentie had blijkbaar weer eens andere meer boeiende
bezigheden. Ondergetekende, al veertig jaar Vlaamse oud-strijder in de
faciliteitengemeente Kraainem, kreeg het vriendelijke gezelschap van een
correspondente voor zowel Het Laatste Nieuws als... Le Soir!
1N=1F
Op de Kraainemse avond werd ook een petitie gelanceerd onder het
krachtige en duidelijke logo 1 N = 1 F Simpeler kan het inderdaad niet. De
petitie vat kort en bondig het Vlaamse standpunt inzake de
faciliteitengemeenten samen. De petitie is terug te vinden op www.ovv.be, de
webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Iedereen kan
de petitie daar ook ondertekenen. Een extra steuntje in de rug. Dat
verwachten ze in de Vlaamse zes vanuit alle hoeken van Vlaanderen.

