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Burgemeesters willen kieskring splitsen
VLAAMSE PARTIJEN MOETEN SPLITSING OP REGERINGSPROGRAMMA
ZETTEN
Van onze redacteur Peter De Rop
27/03/2003
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE - Geen enkele Vlaamse partij mag tot een
nieuwe regering toetreden als die de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
niet wil splitsen. Dat is niet langer alleen de eis van enkele Vlaamse
actiegroepen, maar ook van zeven burgemeesters van verschillende
partijen uit het arrondissement. Hun eis is een belangrijk politiek
statement.
De oproep gaat uit van Michel Van Haeleweyck (VLD, Asse), Michel Doomst
(CD&V, Gooik), Leo Peeters (SP.A, Kapelle-op-den-Bos), Jozef De Borger (CD&V,
Londerzeel), Albert Beerens (VLD, Opwijk), Ronald Parys (LVB, Ternat) van en
Dirk Brankaer (Overijse 2002, Overijse). Zij eisen een splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde.
Alle Vlaamse partijen moeten volgens hen na de verkiezingen van 18 mei het
been stijf houden. Ze mogen alleen mee in de regering stappen als de splitsing op
het programma staat.,,Het is een onaanvaardbare discriminatie dat de provincie
Vlaams-Brabant als enige in Vlaanderen geen afzonderlijke en volwaardige
kieskring vormt'', zo staat te lezen in het handvest dat de burgemeesters gisteren
bekend maakten.
Opgedrongen
,,Het kan toch niet dat in 35 Vlaamse gemeenten, met samen 550.000 inwoners,
goed voor 9 procent van de Vlaamse bevolking, Waalse en Frans-Brusselse lijsten
aan de bevolking worden opgedrongen'', meent Luc Deconinck, voorzitter van het
Halle-Vilvoorde-Komitee.
,,Dat kan alleen veranderen door een splitsing van de kieskring. Dat is perfect
mogelijk zonder grondwetsherziening, met een gewone meerderheid.''
De initiatiefnemers (het Halle-Vilvoorde-Komitee, het Taal Aktie Komitee (TAK)
en de Vlaams Volksbeweging) maken zich sterk dat alle Vlaamse burgemeesters
in Halle-Vilvoorde deze oproep zullen ondertekenen om zo ,,na veertig jaar''
eindelijk werk te maken van de splitsing.
Burgemeester Leo Peeters van Kapelle-op-den-Bos noemt het initiatief ,,een
aanvallende strategie'', burgemeester Brankaer van Overijse vindt het een
logische eis. ,,In mijn gemeente kunnen Franstaligen voor hun eigen kopstukken
stemmen: dat is ook een vorm van faciliteiten.''
Burgemeester Doomst van Gooik betreurt dat Halle-Vilvoorde in de hoogste
regeringskringen geen minister heeft om dit standpunt te verdedigen. Hij is er
wel van overtuigd dat de splitsing er moet en zal komen.
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