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Toekenning Orde van de
Vlaamse Leeuw 2005 aan Leo
Peeters en de burgemeesters
van Halle-Vilvoorde
De Orde van de Vlaamse Leeuw 2005 wordt toegekend aan burgemeester en
oud-minister Leo Peeters en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde die ijveren
voor het Vlaams karakter van de gemeenten van Halle-Vilvoorde, onder meer
door hun acties voor de splitsing van de kieskring met het oog op de
ontvoogding ten aanzien van Brussel.
Deze Orde wordt reeds sedert 1971 toegekend voor verdiensten in verband
met een consequente en kordate houding in de sociale en culturele
ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap; prestaties die de integratie van de
Nederlanden bevorderen; acties en initiatieven met het oog op de uitstraling
van de Nederlandse taal en cultuur.
Wat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde gezamenlijk betreft, wil de Orde hen
en hun schepencolleges eren voor hun eendrachtige en partij-overschrijdende
inzet voor de gezamenlijke Vlaamse belangen in Vlaams-Brabant, en in het
bijzonder voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Hun
optreden is een toonbeeld van een levende democratie van onderuit.
Wat in het bijzonder Leo Peeters betreft wil de Orde hem eren voor zijn
consequente en kordate inzet gedurende een hele carrière, in het bijzonder als
volksvertegenwoordiger, als Vlaams Minister en als burgemeester, voor een
Nederlands, democratisch en sociaal coherent Vlaanderen.
Eerder werd de Orde toegekend aan Ernest Soens, Jozef Deleu, Gaston
Durnez, Georges Sevenants, Aloïs Gerlo, Mark Grammens, Jozef van

Overstraeten, Arie Willemsen, Jan Briers, Lodewijk Campo, Ludo Simons, Marc
Platel, R.M. Marijnissen, Willy Penninckx, Jeroen Brouwers, Manu Ruys, Ludo
Abicht, Kees Middelhoff, Jari Demeulemeester, Harold van de Perre en Hubert
van Herreweghen.
De uitreiking zelf vindt plaats op zondag 20 maart a.s. om 11.00 uur in het
Cultuurcentrum Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever. Presentatie An de
Moor, Toespraken door Paul van Grembergen, Matthias E. Storme en Leo
Peeters.

