CONFERENTIE VAN DE BURGEMEESTERS
VAN HALLE-VILVOORDE
Kapelle-op-den-Bos, 20 januari 2005

PERSMEDEDELING
Als het goed is mag het toch ook gezegd worden !
De conferentie van burgemeesters en schepencolleges van Halle-Vilvoorde
verheugt zich erover dat de Vlaamse partijen in de Kamercommissie
Binnenlandse zaken zich opnieuw eendrachtig hebben opgesteld en beslist
hebben de behandeling van de wetsvoorstellen over de splitsing van de
kieskring aan te vatten, zonder de werkzaamheden door de interministeriële
conferentie te laten vertragen.
De eerste vergadering van het FORUM – waarop zelfs nog geen consensus
kon worden bereikt over de agenda – bewijst overigens dat de Vlaamse
partijen het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde terecht buiten het Forum
hebben gehouden.
De wetsvoorstellen van de partijen die de Vlaamse Regering vormen,
voorbereid door de conferentie van de Burgemeesters, werden reeds
aangepast aan de adviezen van de Raad van State en moeten nu verder de
correcte parlementaire behandeling krijgen. Deze voorstellen zijn juridisch
sterk onderbouwd en geven uitvoering aan de arresten van het Arbitragehof
en van de Raad van State.
Slechts door zich vastberaden en eendrachtig te blijven opstellen, zoals de
burgemeesters het op plaatselijk vlak doen, kunnen de Vlaamse Regering en
de partijen die er deel van uitmaken, aantonen dat het menens is langs
Vlaamse kant, en dat de grondwettelijke indeling van het land in
taalgebieden, gewesten en gemeenschappen ook voor Halle-Vilvoorde in alle
opzichten dient te worden voltrokken, zonder uitstel noch compensaties.
Essentieel is dat de Vlaamse Regering en de conferentie van burgemeesters
van Halle-Vilvoorde op één lijn blijven samenwerken om de op 13 mei 2004
aangegane plechtige beloften uit te voeren. Het mag worden gezegd dat deze
samenwerking tot op heden vlot verloopt en dat de Vlaamse Regering tot op
heden haar verantwoordelijkheid als verdediger van de belangen van haar
lokale besturen ten volle opneemt. De conferentie feliciteert de Vlaamse
partijen en parlementsleden, maar stelt tegelijk, dat zij waakzaam zal blijven
toezien op de stipte uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord.
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