Burgemeesters koppelen
steun viering 175/25 aan
splitsing BHV
Burgemeesters stellen staatshoofd in kennis van dreigwolken boven viering
175/25
Het uitvoerend comité van de burgemeestersconferentie van Halle-Vilvoorde
is vandaag 24 november 2004 in het Vlaams Parlement bijeengekomen
naar aanleiding van de bespreking van de beleidsnota over de Vlaamse
Rand.
Zij steunen de motie die over de partijgrenzen heen werd ingediend door
Else De Wachter, Tom Dehaene, Sven Gatz en Marc Demesmaecker die
oproept tot een krachtdadig en gecoördineerd beleid ter versterking van het
Vlaams karakter van de Rand en die zopas in het Vlaams Parlement werd
neergelegd.
De burgemeesters van het uitvoerend comité hebben de toestand rond de
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de splitsing van het
gerechtelijke arrondissement Brussel besproken en geëvalueerd.
De burgemeesters stellen vast dat, zoals het er nu naar uitziet, de splitsing
niet gerealiseerd zal zijn tegen het einde van het jaar. Het blijft vooralsnog
wachten op het advies van de Raad van State over het gezamenlijke
wetsvoorstel van de Vlaamse partijen.
Zij vrezen echter dat, door institutionele veto’s en vertragingsmechanismen
getracht wordt de behandeling van de beide dossiers op de lange baan te
schuiven, terwijl het gaat om een zaak waarover geen onderhandelingen
gevoerd kunnen worden, met name de eerbiediging van de grondwettelijke
indeling van het land in de gerechtelijke structuur enerzijds en in
verkiezingsaangelegenheden anderzijds. Bovendien gaat het om een
gelijke behandeling van het Nederlandse en het Franse taalgebied, van
Vlaamse en Waalse provincies, en van Nederlandstaligen en Franstaligen
wanneer zij ervoor kiezen in een ander taalgebied te gaan wonen.
Het uitvoerend comité oordeelt dan ook dat de tijd aangebroken is om met
de partijvoorzitters die het engagement van 13 mei tot onverwijlde splitsing
ondertekenden, evenals de partijvoorzitters die dit engagement in het
Vlaams regeerakkoord mede tot het hunne hebben gemaakt, te komen tot
een evaluatie, zoals overeengekomen in de gezamenlijke verklaring van 13
mei 2004.

Daarvoor verwijst het uitvoerend comité ook naar de brief die 28 gemeenten
van Halle-Vilvoorde gezonden hebben naar het Staatshoofd op 6 juni 2003,
waarin zij hun grote bezorgdheid over deze schending van de
grondwettelijke indeling van het land meedeelden.
Het uitvoerend comité stelt naar het staatshoofd toe zeer uitdrukkelijk dat de
bevolking van Vlaanderen in het algemeen, en van het Vlaamse HalleVilvoorde in het bijzonder, niet langer aanvaardt dat deze gemeenten uit het
Nederlandse taalgebied niet dezelfde behandeling krijgen als de andere
gemeenten uit het Nederlandse of Franse taalgebied en dat de bevolking
de huidige niet-gesplitste kieskring ervaart als een eenzijdige inbreuk op en
aantasting van de basisbeginselen van een federaal staatsbestel en van de
federale loyauteit. De burgemeesters van het uitvoerend comité staan erop
dat e federale staat de territoriale integriteit van de deelgebieden eerbiedigt
en waarborgt.
Dit geldt des te meer op een ogenblik dat diezelfde federale staat een
beroep gaat doen op onze gemeenten om de feestelijkheden rond het 175jarig bestaan van België, waarvan 25 jaar als federale staat, mee te
organiseren.
De leden van het uitvoerend comité kunnen zich niet inbeelden dat hun
gemeenten medewerking zouden verlenen aan die festiviteiten, zolang het
federalisme ten aanzien van hun gemeenten onvolkomen blijft en de
federale staat t.a.v. hun gemeenten de territoriale indeling van het land niet
correct toepast.
Zij zullen dus voorstellen dat in hun gemeenten de vraag om steun aan de
175/25-viering voorwaardelijk positief zou worden beantwoord : met name
dat de gemeente slechts principieel haar medewerking aan de viering
toezegt, onder de voorwaarde dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en
het gerechtelijk arrondissement Brussel gesplitst worden. Zij zullen tevens
vragen dat de andere gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde een zelfde
beslissing nemen.
En waarom zou de rest van Vlaanderen niet solidair op dezelfde manier
reageren !
Het Uitvoerend Comité van de burgemeestersconferentie van HalleVilvoorde

