Persmededeling VVB
BHV-meeting op 10 maart te
Overijse
Verzonden op: 04-02-2005
Organisatie: Vlaamse Volksbeweging vzw
Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde:
Meeting op 10 maart te Overijse nieuwe actie van de Vlaamse verenigingen.
Het schouwspel dat de jongste weken op het politieke podium te Brussel
wordt opgevoerd in verband met de splitsing van de tweetalige kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde is niet van die aard om het vertrouwen van de
doorsnee Vlaamse burger in het gegeven politieke woord te versterken.
De Vlaamse Volksbeweging vzw (VVB) doet daarom een dringende oproep
aan alle Vlaamse politici, zowel in het Vlaamse als in het federale
parlement om:
1. de gemaakte afspraak te respecteren, die kort na de betoging te Halle (9
mei ‘04) is getekend tussen enerzijds de burgemeesters van HalleVilvoorde en anderzijds de Vlaamse minister-president en de Vlaamse
partijvoorzitters om “onverwijld” na de verkiezingen van 13 juni ’04 werk te
maken van de splitsing van B-H-V in het parlement én zonder daarvoor
enige prijs te betalen
2. in de kamercommissie binnenlandse zaken zonder
vertragingsmanoeuvres de bespreking van het wetsvoorstel verder te zetten.
De behandeling van dit wetsvoorstel is de exclusieve bevoegdheid van het
parlement alleen. Een eensgezinde houding van de Vlaamse partijen in de
commissie zou het enige goede antwoord zijn geweest op de federale
vertragingsmanoeuvres . VLD, SPa en Spirit hebben echter het Vlaamse
front laten barsten.
De VVB wijst nadrukkelijk de VLD-denkpiste af i.v.m. een mogelijke
pasmunt om de Franstalige politici te paaien en over de brug te krijgen.
Voor de VVB is het zonneklaar: afspraken moeten nageleefd worden, of
anders gezegd: woord houden!
De VVB zal er niet van wakker liggen, maar indien de regering toch zou
uitschuiven over de bananenschil van B-H-V, is dat enkel en alleen de
verantwoordelijkheid van de Franstalige partijen en van niemand anders!
De splitsing van B-H-V is inherent aan de grondwettelijke indeling van het
land in taalgebieden. Het is onbegrijpelijk dat de Franstaligen de

staatsstructuur die ze mee tot stand hebben gebracht, weigeren te
aanvaarden.
Om de druk op de ketel te houden en het verzet van de burgemeesters van
Halle-Vilvoorde verder te ondersteunen organiseren de VVB, het HalleVilvoorde-Komitee en T. A. K. onder auspiciën van het Overlegcentrum
Vlaamse Verenigingen (OVV), een meeting ‘Steun De Burgemeesters’ in de
Markthallen aan het Stationplein te Overijse op donderdagavond 10 maart
a.s. te 20.00u.
Deze meeting is een volgende stap in de campagne gericht op de spoedige
splitsing van de kieskring en gerechtelijk arrondissement.
Wanneer het nodig is zal de VVB niet aarzelen om in de nabije toekomst het
betogingswapen opnieuw te gebruiken.
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Meer info over de meeting:
VVB: http://www.vvb.org
Halle-Vilvoorde Komitee: http://www.haviko.org

