PERSMEDEDELING
Donderdag 27 januari 2005

Burgemeesters Halle-Vilvoorde willen herstel Vlaams front en vragen
dringend onderhoud met partijvoorzitters en Vlaamse regering
___________________________________________________
Het uitvoerend comité van de conferentie van burgemeesters van HalleVilvoorde betreurt dat onder druk van de federale regering de
parlementaire behandeling van het Vlaams wetsvoorstel rond de splitsing
van de kieskring BHV werd stilgelegd.
De paarse partijen verbreken aldus op het federale niveau de herhaalde
belofte om onverwijld, dit is zonder uitstel – het gezamenlijke Vlaams
wetsvoorstel in het federale parlement goed te keuren.
De burgemeesters vragen dat de Vlaamse Regering onverkort van alle
deelnemende partijen de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord eist.
Vlaanderen mag niet toelaten dat het onvermogen om op federaal vlak
evidente beslissingen te nemen om de grondwet correct toe te passen tot
verdeling leidt in eigen rangen. Het Vlaams front moet dus hersteld en
gehandhaafd worden. De Vlaamse regering krijgt hiervoor alle steun van
de burgemeesters.
Zij menen dat zij daarmee niet alleen het standpunt van de gemeenten van
Halle-Vilvoorde, maar ook dat van de ganse Vlaamse bevolking vertolken.
Het stilleggen van de parlementaire behandeling is kennelijk de voorbode is
van een compromis-scenario, dat alle Vlaamse partijen nochtans unisono
hebben afgewezen. Wat is een plechtig tegenover de kiezer aangegane
engagement en een handtekening van partijvoorzitters nog waard,
wanneer bij de eerste vingerknip vanuit Franstalig België, de Vlaamse
federale regeringspartijen door de knieën gaan.
De burgemeesters vragen dringend een onderhoud met de Vlaamse
partijvoorzitters en de Vlaamse regering om het Vlaamse front te herstellen

en de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen BHV zonder uitstel
voort te zetten.
Vlaanderen mag niet aanvaarden dat partijen op het met volle kennis van
zaken plechtig gegeven woord, terugkomen. Zo verliest de politiek elke
geloofwaardigheid.
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