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Open brief aan de Vlaamse bevolking.
Bespreking van de verkiezingsresultaten van 10 juni 2007
De verkiezingsnederlaag van paars in Vlaanderen
is een overwinning voor de bevolking van Halle-Vilvoorde.
Het Halle-Vilvoorde Komitee blikt met tevredenheid terug op de voorbije acties voor
de splitsing van de kieskring BHV én op de verkiezingsnederlaag van de Vlaamse
paarse partijen – paars heeft 1/3 van zijn kiezers verloren in de 6 kantons van HalleVilvoorde. We bespreken de verkiezingsresultaten hierna.
Maar vooraf willen we in de eerste plaats onze Vlaamse mensen feliciteren, alle
dienstweigeraars, zowel de kandidaat-dienstweigeraars als de 181 effectieve
dienstweigeraars, alle prentkaart- en e-kaart verstuurders, en iedereen die
individueel zijn of haar steentje heeft bijgedragen. We feliciteren ook de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde en de andere verenigingen van de werkgroep
BHV, Vlaamse Volksbeweging en Taal Aktie Komitee. De samenwerking was
excellent, samen hebben we paars klein gekregen en samen zullen we HalleVilvoorde splitsen. Dank en felicitaties ook aan de hele regionale pers (met een
speciale vemelding voor Ring TV en internetkrant http://Editiepajot.com), die de actie
burgerzin NIET heeft doodgezwegen ondanks de mediaboycot door de nationale
pers (met De Standaard, VTM en VRT voorop, deze laatste dan nog betaald met
onze eigen belastingcenten).
Waarom hebben we redenen om de nederlaag van paars te vieren?
Op de webstek van het Halle-Vilvoorde Komitee (http://www.haviko.org) staat reeds
sinds mei 2005 (de periode van de mislukte splitsings-onderhandelingen en de
abdicatie van de paarse partijen nadien) bovenaan te lezen:

“B-H-V is voor paars geworden: Belazer-Heel-Vlaanderen.
Het Halle-Vilvoorde Komitee roept alle Vlamingen op zich hier niet bij
neer te leggen.”
Welnu, de bevolking van Halle Vilvoorde heeft zich er niet bij neergelegd: ze heeft
gewoon haar stem aan andere – hopelijk betere – partijen gegeven. Hieronder de
cijfers: de Vlaamse paarse partijen hebben samen 1/3 van hun kiezers verloren
in de 6 kantons van Halle-Vilvoorde t.o.v. van 2003.

De nederlaag van paars (openVLD en SP.a) in Halle-Vilvoorde is dus groot en we
zijn daarover verheugd. Niet uit leedvermaak, maar omdat de afstraffing van paars

voor de Vlamingen van Halle-Vilvoorde de enige manier was om de splitsing in de
toekomst te realiseren. Inderdaad, het is paars dat de volledige schuld draagt voor
de niet-splitsing van BHV bij de regeringsvorming in 2003 en nadien in 2005. Het is
paars dat al zijn (zelfs schriftelijke) beloften heeft ingeslikt en de Vlamingen in HalleVilvoorde heeft overgeleverd aan de MR van Vlamingenhater Maingain. Het is dus
paars dat moest boeten, er was geen andere weg, zelfs als verdienstelijke lokale
paarse mandatarissen ons steunden (denk aan kamerlid Van Biesen, gelukkig
herkozen).
De winst van de partijen die de splitsing eisen is eveneens groot, in de eerste
plaats CD&V-NVA, Vlaams Belang en Lijst Dedecker – maar ook Groen!, dat ons
expliciet gesteund heeft. Het boegbeeld van de burgemeesters, Michel Doomst,
wordt in het parlement gekatapulteerd met 28415 voorkeurstemmen, dit is bijna
evenveel voorkeurstemmen als nationaal boegbeeld, gevestigde waarde en
lijsttrekker Herman Van Rompuy (31403). Bart Laeremans van Vlaams Belang,
haalde 10 003 voorkeurstemmen.
Andere mandatarissen die tegen de splitsing hebben gepleit (bvb Stef Goris van
openVLD) verdwijnen uit de kamer.
Minder gunstig was de vooruitgang met bijna 4% van de Franstalige partijen en van
MR in het bijzonder met FDF-er en Vlamingenhater Maingain als lijsttrekker voor
Brussel-Halle-Vilvoorde. Deze evolutie kan ons alleen maar sterken in onze eis dat
het nu de laatste keer is geweest. De expliciete en harde verkiezingskampagne
van de Franstaligen in landelijke gemeenten als Gooik, Galmaarden, Londerzeel
heeft vele mensen de ogen geopend – hopelijk hebben ook de politici van “la Flandre
profonde” het gesnapt. Of zien zij dan niet dat Halle-Vilvoorde een tweede
Voeren wordt, maar dan van een totaal andere dimensie, met Maingain in de rol
van Happart ?
Het signaal aan de CD&V/N-VA is duidelijk:
Splits die kieskring voor de federale verkiezingen van kamer en senaat en voor
de Europese verkiezingen. Splits het gerechtelijk arrondissement Brussel.
NU, onmiddellijk, zonder toegevingen en onafhankelijk van de staatshervorming – zoniet, dan wacht u de afstraffing bij de Europese en Vlaamse
verkiezingen van 2009, naar het voorbeeld van wat openVLD en SP.a/Spirit op
10 juni heeft meegemaakt.
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