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Interview met de nieuwe voorzitter
Van VZW De Rand
,,Wij zijn voelsprieten van Vlaamse overheid''
Luc Deconinck (50) voorzitter vzw De Rand
(thb)
07/04/2005
Luc Deconinck (50) is sinds gisteren de nieuwe voorzitter van de vzw De
Rand, de organisatie die in de Vlaamse rand rond Brussel de belangen
van de Nederlandstaligen behartigt. Hij neemt ontslag als voorzitter van
het Halle-Vilvoorde-comité en volgt de vorig jaar overleden André De
Moor op.
DE Vlaamse regering omschrijft vzw De Rand als ,,het belangrijkste instrument
voor het uitvoeren van het beleid van de Vlaamse gemeenschap in de Vlaamse
rand''. ,,Dat is niet mis'', zegt de 50-jarige jurist Luc Deconinck.
De nieuwe voorzitter merkt een mentaliteitsverandering bij de Vlaamse
overheden en ziet de toekomst van de Vlaamse Rand rond Brussel hoopvol
tegemoet. ,,Zowel de Vlaamse regering als het provinciebestuur tonen meer zin
voor samenwerking en zien eindelijk het belang van onze regio in'', gaat
Deconinck verder.
,,Door het hete dossier van de splitsing van het kiesarrondissement BrusselHalle-Vilvoorde komt de Rand meer in de aandacht, maar ook de Vlaming
revolteert. Hij pikt het niet langer dat hij bijvoorbeeld bij de medische
spoeddiensten niet in zijn eigen taal wordt geholpen. Hetzelfde met dure
huisvesting en stijgende huurprijzen. Al te vaak krijgen mensen van buiten de
streek voorrang bij de toewijzing van sociale woningen.''
Luc Deconinck ziet vzw De Rand als de antenne van wat er leeft in de Vlaamse
Rand. ,,Wij zijn de voelsprieten van de Vlaamse overheid'', legt hij uit. ,,Er moet
een nog grotere alertheid zijn. Onze taak beperkt zich niet tot de zes
gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten. We moeten de uitstraling van
het Vlaamse karakter kunnen vergroten en ook anderstaligen aanzetten om zich
in die Vlaamse gemeenschap te integreren. Wat wij doen in onze
gemeenschapscentra is wat die gemeentes nalaten te doen.''
De splitsing van het kiesarrondissement ligt Deconinck na aan het hart. ,,Ik zie
ook voor de vzw een belangrijke rol weggelegd in het voorkomen van
toegevingen'', legt hij uit. ,,De faciliteitengemeenten hebben er alle belang bij
mee te werken.''
,,We mogen ook niet te pessimistisch zijn, want niet elke Franstalige weigert
Nederlands te spreken'', zegt de Rand-voorzitter nog. ,,Ik merk een
mentaliteitswijziging bij gewone mensen, maar nog niet bij de Franstalige politici.
Er is een positieve evolutie maar het blijft absoluut noodzakelijk om een stevige
Vlaamse politiek te voeren.''
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