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1. Deze opiniepeiling bevestigt dat de bevolking in Halle-Vilvoorde wel degelijk
wakker ligt van mogelijke verfransing. De grote betrokkenheid1 wijst erop dat
de bevolking er zich zorgen over maakt. Een zeer grote meerderheid van de
inwoners (73,9 %) (onder de Vlamingen zelfs 81.9 %, onder de Franstaligen
toch nog 26.1 %)2 opteert voor een beleid dat verdere verfransing afremt, en
wenst het behoud van een Vlaamse regio. Opvallend is dat de duurdere
grondprijzen slechts het vijfde motief zijn om de inwijking af te wijzen, terwijl
motieven die verband houden met de verfransing de drie eerste plaatsen
innemen.
De beleidsmakers zouden er dus goed aan doen om met die gevoeligheid
rekening te houden en effectief een beleid te voeren dat die verfransing
afremt. Dit beleid kan allerlei vormen aannemen, maar de ruimtelijke planning
is er zeker één van.
Dat meer verstedelijking en concentratie van woningen in het zgn. “Vlaams
stedelijk gebied rond Brussel” kan en zal bijdragen tot stijgende verfransing is
voor al wie in Halle-Vilvoorde woont een evidentie. Wij denken dat de plannen
die nu ter tafel liggen, totaal de verkeerde kant uitgaan en grondig moeten
bijgestuurd worden. De opties van het gewestplan moeten behouden blijven.
We hopen dat de politici, plannenmakers, ambtenaren en iedereen die bij de
opstelling van het structuurplan Vlaams-Brabant betrokken is, eindelijk zal
inzien dat het “Vlaams stedelijk gebied rond Brussel” precies het
tegenovergestelde is van de “groene rand rond Brussel” die het uitgangspunt
was van het gewestplan Halle-Vilvoorde.
2. Er zijn zeker heel wat Franstaligen die zich willen integreren. Het grote
percentage onder hen dat “zich Vlaming voelt” (38,6 %), en het aanzienlijk
deel onder de Franstaligen dat zelfs verdere verfransing afwijst (26,1 %) of
een statu quo wenst, bewijst het. Het beleid moet er dan ook op gericht zijn de
Vlaamse eigenheid van de regio te onderstrepen.
We denken in de eerste plaats aan de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Dat eigen structuren
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Die grote betrokkenheid blijkt o.a. uit het feit dat van de 1003 respondenten praktisch niemand “geen mening”
te kennen geeft en uit het feit dat over alle categorieën heen (leeftijd en geslacht) de resultaten zeer gelijk lopen.
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Er dient rekening mee gehouden dat ook de faciliteitengemeenten, waar veel Franstaligen wonen, in de
opniepeiling werden opgenomen.

leiden tot meer integratie bewijzen o.a. de verkiezingsuitslagen van de
Franstaligen. Voor die verkiezingen waar de kieskring reeds gesplitst is
(Vlaams Parlement en provincie) halen zij steevast tienduizenden stemmen
minder dan voor de verkiezingen (Kamer, Senaat en Europa) waar HalleVilvoorde één (ongrondwettelijke) kieskring vormt met Brussel (en dus
onrechtstreeks met Wallonië)3. We herinneren in dit verband nog even aan de
geplande betoging op zondag 9 mei te Halle.
3. Het is hoog tijd dat een krachtig en meer gecoördineerd beleid rond de
eigenheid van Halle-Vilvoorde vorm krijgt. Die eigenheid kan kort samengevat
worden : groen en Vlaams. Beleidsmakers die denken dat de bevolking er niet
wakker van ligt, dreigen de bal volledig mis te slaan. Wie een beetje vertrouwd
is met de evolutie op het terrein, weet dat dit de kernproblematiek voor HalleVilvoorde zal worden voor de komende jaren.
Mocht de bevolking er onverschillig tegenover staan, zou men nog kunnen
zeggen “so what”. Maar deze opiniepeiling toont aan dat de bevolking verdere
verfransing duidelijk afwijst. Politici en beleidsmakers – zeker Vlaamse – zijn
zeer terughoudend om deze problematiek aan te snijden. Privé (of net voor de
verkiezingen) geven ze een duidelijke mening te kennen, maar wanneer het
op uitvoering en realisatie aankomt, blijft het meestal bij “een doekje voor het
bloeden”, of erger nog, worden de mooie plannen - vooral na de verkiezingen
– in alle stilte opgeborgen 4.
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Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement behaalde de UF-lijst
in 1995: 40.041 stemmen of 11,72 %
in 1999: 33.454 stemmen of 9,62 %
Voor de verkiezingen van de provincie
in 1994: 44.831 stemmen of 13,10 %
in 2000: 43.291 stemmen of 12,10 %
.
Voor de verkiezingen van de Kamer
in 1995: 61.423 stemmen of 18.01 %
in 1999: 67.132 stemmen of 19,14 %
in 2003: 70.093 stemmen of 19,09 % (na geraamde correctie voor buitenlandse stemmen geteld in Lennik)
Voor de verkiezingen van de Senaat
in 1995: 56.825 stemmen of 17,26 %
in 1999: 66.213 stemmen of 18,90 %
in 2003: 73.032 stemmen of 19,97 % (na geraamde correctie voor buitenlandse stemmen geteld in Lennik)
Voor de verkiezingen van Europa
in 1994: 64.108 stemmen of 19,22 %
in 1999: 68.577 stemmen of 19,50 %
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zie bvb minister Frank Vandenbroucke in De Standaard van 14 mei 2003 « na 18 mei wil ik een Randbeleid op
poten zetten dat alle aspecten omvat : sociale huisvesting, mobiliteit, welzijn, cultuur ». De minister ging er bij
zijn verklaring wel aan voorbij dat al deze bevoegdheden hoofdzakelijk onder de Vlaamse regering vallen, maar
hoe dan ook : heeft iemand er nog iets van gehoord ? Vraag is natuurlijk ook welke inhoud men aan dat
“Randbeleid” geeft : het RSV en het ontwerp structuurplan Vlaams-Brabant, tonen aan dat men nog steeds denkt
in de richting van meer verstedelijking, bijkomende woningen – dit zelfs regelrecht in strijd met die andere
officiële doelstelling : het wonen in Brussel stimuleren.

Nochtans hebben zij er alle belang bij een verdere integratie van de
Franstaligen door meer eigenheid van, en eigen structuren voor, HalleVilvoorde actief te bewerkstelligen. Ze kunnen er alleen maar stemmen bij
winnen.
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