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Geen fantasietjes rond BHV.
VVB eist splitsing nu en
zonder prijs
De crisissfeer waarin de regering Verhofstadt wegens "geen oplossing voor
BHV" verzeild is geraakt, brengt mensen op curieuze gedachten. De jongste
dagen en uren worden de meest onbetamelijke oplossingen naar voor
geschoven. De Vlaamse Volksbeweging (VVB) wijst met klem elke
zogenaamde "uitweg" af, die ingaat tegen het Vlaams regeerakkoord en het
wetsvoorstel van de burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Vlaanderen staat geen stap verder met een juridische "uitweg" via een
grondwetsherziening richting kieskring Vlaams-Brabant. De vriendelijke
suggestie dat de Vlamingen uitstel van splitsing tot vlak voor de verkiezingen
van 2007 zouden aanvaarden in ruil voor enkele zogenaamde toegevingen op
andere communautaire dossiers, is ronduit onaanvaardbaar. Brussel-HalleVilvoorde is nu prioritair. Nadien moet "onverwijld" worden gestreefd naar goed
bestuur, en moeten de andere Vlaamse dossiers op tafel worden gelegd.
Het getuigt van weinig respect voor de Vlaams-Brabanders dat men vanuit de
regering al meermaals opperde dat het nu toch nog het moment niet zou zijn
om die kwestie aan te pakken. Voor Halle-Vilvoorde is het al tientallen jaren 'het
moment niet' en zal het wel nooit hét moment zijn, als het van de Franstaligen
en van dit kabinet afhangt.
De voorstellen die nu her en der de kop opsteken, zijn totaal onaanvaardbaar.
Het zijn fantasietjes naast de kwestie, die de Franstalige partijen toelaten in
Halle-Vilvoorde verder vrolijk stemmen te blijven ronselen van Opwijk tot
Londerzeel en Kapellen-op-den-Bos. Het hele gebied zou een Franstalig
electoraal wingewest blijven en een bron van permanente wrevel en conflicten
tussen Vlamingen en Franstaligen.
Het bochtenwerk in biechtstoelen en beluikjes maakt duidelijk dat de VLD
absoluut voorrang geeft aan het behoud van de machtspositie van Verhofstadt.

Een helder en beter alternatief is de keuze voor de normale parlementaire
procedure. Laat onze volksvertegenwoordigers hun taak doen. Als de
Franstaligen aan de alarmbel trekken, zijn zij en niemand anders
verantwoordelijk voor eventuele andere scenario's.
Wil de Vlaamse Volksbeweging de val van het paarse kabinet? Neen! Het
enige wat de VVB en met haar heel veel Vlamingen willen, is dat het dossier
BHV na tientallen jaren verfransing nu correct wordt opgelost. Dat een woord
een woord is! Dat de wil van het Vlaamse Parlement wordt gerespecteerd. Wie
rechtzet wat scheef was gegroeid, hoeft geen prijs te betalen.
Vlaamse volksvertegenwoordigers, in welk parlement ook, moeten hun werk
doen: B-H-V splitsen, nu en zonder prijs!
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