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Als Vlamingen vragen wij geen voorrechten , doch wij dulden evenmin
Waalse of Franstalige voorrechten op ons grondgebied.
Vlamingen kunnen in Waals Brabant niet automatisch stemmen voor
Vlaamse kandidaten; wij hebben dat nooit gevraagd en zullen dat ook
nooit vragen.
Franstaligen in Halle-Vilvoorde kunnen op dit ogenblik voor de federale
en Europese verkiezingen wel stemmen op Franstalige kandidaten.
Dat gaat regelrecht in tegen de oude Vlaamse spreuk "Goede
rekeningen, goede vrienden" of nog "Goede afspraken, goede buren".
Onderschat het rechtsgevoel van de Vlamingen niet.
De faciliteiten werden door de Vlamingen in Waalse
faciliteitengemeenten als een overgangsmaatregel aanvaard en
geëerbiedigd.
In de Vlaamse faciliteitengemeenten werden diezelfde faciliteiten door
de Franstaligen gebruikt om in een eerste fase de Franstalige
invloedssfeer te vergroten en in de huidige fase als een middel tot
gebiedsuitbreiding: op 6 maart a.s. betogen Franstalige politieke
partijen in Linkebeek immers voor de aansluiting van de 6 Vlaamse
faciliteitengemeenten rond Brussel bij Brussel.
Dit is een regelrechte poging tot gebiedsroof.
Wij antwoorden met een andere oude Vlaamse spreuk "Wie wind zaait,
zal storm oogsten". Onderschat het rechtsgevoel van de Vlamingen
niet.
Nog niet zo lang geleden werden Waalse eisen, geformuleerd in de
tabakswet i.v.m. Francorchamps, de wapenuitvoer wet en het
gemeentelijk vreemdelingenstemrecht goedgekeurd met een federale
meerderheid in de federale parlementen.
Nu wordt de behandeling van een Vlaams wetsontwerp voor de
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde door Walen en andere

Franstaligen, in de federale Kamer geblokkeerd en op de lange baan
geschoven met vertragingsmanoeuvres waarbij biechtstoelen ter hulp
worden geroepen. "Bij de duivel te biechte gaan" is eveneens een oude
Vlaamse spreuk. Behoort één van beide biechtvaders niet tot een
politieke partij die de betoging in Linkebeek op 6 maart a.s. organiseert
opdat Brussel groter zou worden door aansluiting van 6 Vlaamse
faciliteitengemeenten?
Dat een Waals wetsontwerp zonder problemen in het federale parlement
kan behandeld worden, en een Vlaams wetsontwerp wordt geblokkeerd,
stemt niet overeen met een andere Vlaamse spreuk "Iedereen gelijk
voor de wet".
Onderschat het rechtsgevoel van de Vlamingen niet.
Indien deze ongelijke behandeling van Vlamingen en Walen niet wordt
gestopt en indien de pogingen van sluipende gebiedsuitbreiding op
basis van het recht van de sterkste niet worden afgeblokt, zal deze
staat door de Vlamingen niet meer als een rechtsstaat worden
aangevoeld en zichzelf in de grond boren.
Daarom waarschuwen wij de Franstalige politici met een Vlaamse
spreuk "De kruik gaat zo lang te water tot ze breekt" en de Vlaamse
politici die dit zouden laten gebeuren waarschuwen we met een andere
Vlaamse spreuk "Wie zijn zitvlak verbrandt, moet op de blaren zitten".
Besluit:
Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), dat 45 Vlaamse
verenigingen overkoepelt, eist de splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement Brussel, en wijst
resoluut de idee af dat Vlaanderen voor een eis van gelijke behandeling
een prijs zou moeten betalen.
Het OVV ondersteunt hiermee volledig de actie van de burgemeesters
van Vlaams Brabant evenals de meeting te Overijse op 10 maart a.s.
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