Burgemeesters waarschuwen voor juridisch
vacuüm

Leo Peeters (SP.A), burgemeester van Kappelle-op-den-Bos: Splitsing BH-V moet veel vroeger dan 2007
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ZEMST - Terwijl in het Vlaams Parlement de Vlaamse regering het
vertrouwen kreeg van de meerderheidspartijen, bliezen de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde vrijdagochtend nog eens
verzamelen, in Zemst dit keer. Zij waren het die voor de verkiezingen
van 2004 het vuur aan de lont staken. ,,Nu waarschuwen we voor het
juridisch vacuüm waarin de verkiezingen van 2007 zullen verlopen'', zegt
Leo Peeters (SP.A).
- Is de fazantnota van minister-president Yves Leterme - die een
sterker beleid wil voeren in de Rand - geen doekje voor het bloeden, nu
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst wordt?
Voor ons is die heel belangrijk. Ze bevat een heel pakket maatregelen waarop de
gemeenten maximaal willen inspelen. De gemeenten zullen ervoor zorgen dat de
maatregelen geen dode letter blijven. We vragen ook een halfjaarlijkse evaluatie,
waarbij de gemeentebesturen betrokken worden.
- Maar kunnen de maatregelen de verfransing stoppen?
De verfransing alleen is geen probleem. Onze gemeenten kampen met een
belangrijk probleem van verdringing, een sociaal probleem. Jonge mensen hier
kunnen niet meer wonen op de plek waar ze opgegroeid zijn, omdat ze hier geen
woning kunnen betalen.
- In dezelfde nota geeft de Vlaamse regering de burgemeester zo goed
als een vrijgeleide om de federale verkiezingen van 2007 te boycotten.
Gaan jullie dat doen?
We zitten met een probleem: de verkiezingen van 2007 zullen in een juridisch
vacuüm verlopen. Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk gesteld dat er een
discriminatie is van onze inwoners, vergeleken met die van andere Vlaamse en
Waalse provincies. De wetgever moet dat oplossen, anders zijn de verkiezingen in
strijd met de grondwet. Dat plaatst de burgemeesters die de verkiezingen
moeten organiseren, in een heel moeilijke positie. Wij zijn het enige
arrondissement waarin we met een ander gewest moeten samenwerken. Dat
creëert een opbod in de Rand, dat nergens goed voor is.
- Gelooft u dat de splitsing er komt na de verkiezingen van 2007?
Ze moet er veel vroeger komen! Deze situatie is niet meer aanvaardbaar. Daar
zijn we na deze vergadering meer dan ooit van overtuigd. De burgemeesters
vertolken de publieke opinie. Ze waren het allemaal eens hier in Zemst. Dit leeft
echt bij de mensen. Een sterker dossier kun je toch niet hebben?
- Vandaag zit u in Zemst. Reizen de burgemeesters bewust de hele
kieskring rond?
Er is veel vraag naar om dit soort vergaderingen te mogen organiseren.
Volgende keer is Steenokkerzeel aan de beurt.

