Toespraak Michel Doomst
Burgemeester van Gooik
Stop de draaimolen van de ontwijking!
Goede Vlaamse vrienden,
In de frisse voorjaarssfeer die de Vlaamse Volksbeweging hier in het
vruchtbare Overijse met de opkomst van al deze splitsingssupporters
heeft opgebouwd, komt spontaan bij de burgemeesters en de
vertegenwoordigers van al die lokale mandatarissen uit de Dorpsstraat
een landbouwlogica naar boven die blijkbaar de Wetstraat ontgroeid is:
na lang ploegen, intens zaaien en bewerken moet er altijd geoogst
worden.
Namens u allemaal sturen wij dan ook vandaag "live" deze vervroegde
paasboodschap naar regering en parlement: het kakelen is voorbij,
excellenties, ministers en parlementsleden: leg uw ei, nu!
Vele vrienden: ontzettend bedankt voor al de momenten waarop jullie
publiek of tussen een pintje of een koffie door de eis voor de splitsing
een steuntje hebben gegeven. Al wie er ook in Halle of vandaag bij was
en zich de moeite getroostte om er een deel van zijn of haar vrije tijd
aan op te offeren, bedankt!
Wij hebben geen enquêtes of charmeoffensieven nodig om te weten
dat de bevolking van Halle-Vilvoorde achter onze eisen staat, wij voelen
hier vandaag hoe Vlaams-Brabant en Vlaanderen bewogen bewegen
voor dit dossier. Ook al de werkers voor en achter de schermen van de
Vlaamse Volksbeweging: vreselijk bedankt! Om het in een
ondersteunende Engelse slogan te zeggen die al vaak tot succes heeft
geleid: "You'll never walk alone!"
Wij waarschuwen vandaag de federale regering en onze federale
volksvertegenwoordigers: als men van de wettelijke behandeling van
onze voorstellen een uitputtingsslag wil maken, dan zal men die ook
krijgen.Wij hebben een groter marathongehalte of betere
"colbeklimmingsbenen" dan sommigen denken. Hoe men ons ook
"synoptisch"of tactisch in de gracht wil rijden, wij zullen niet loslaten tot
er een oplossing komt.
Wat men ons immers nooit ofte nimmer kan verwijten, is dat we in deze
koers naar een oplossing met de ellebogen hebben gewerkt of van onze
lijn zijn afgeweken:

- al 3 jaar zijn burgemeesters in stilte en met overleg dit dossier aan
het voorbereiden
- op elk moment hebben wij alle betrokken instanties van onze stappen
op de hoogte gebracht
- wij hebben veel tijd en ruimte gelaten voor overleg en dialoog
- ons uiteindelijk voorstel is in een evenwichtig wetsvoorstel gegoten
dat door het hoogste rechtscollege is beoordeeld nog voor er zich nu
professoren in de Kamer over buigen of blijkbaar niet willen over buigen.
Wij vragen van de federale overheid dezelfde rechtlijnigheid en
eerlijkheid in de besluitvorming:
- Vlaams-Brabant vraagt geen voorkeursbehandeling, maar een
behandeling zoals de grondwet het voor alle taalgebieden in dit land
voorschrijft, niet meer of niet minder.
- op een ogenblik dat we men 175 jaar Belgie en 25 jaar federale
loyauteit wil vieren, moet die federale logica ook op Vlaams-Brabant
worden toegepast.
- wij zullen niet aanvaarden dat men ons grondgebied in de toekomst
bezwaart met nieuwe toegevingen die de eigenheid van Halle-Vilvoorde
beschadigen.
Voor ons gaat het nu om geloofwaardigheid en rechtlijnigheid: de
grondwet is geen vodje papier, mijnheer de eerste minister, een
ondertekende overeenkomst is geen vodje papier, mijnheer of
mevrouw de voorzitter, een wetsvoorstel is geen vodje papier, beste
volksvertegenwoordigers.
Wij rekenen de volgende dagen vanuit Vlaams-Brabant op al wie onze
streek een warm Vlaams hart toedraagt in regering en parlement, niet
om grote extra's te krijgen, maar om te bekomen wat waar elk
samenleven noodzakelijk is: respect, niet meer dan respect!
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