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Geachte collega’s,
Als inwoner van Halle-Vilvoorde acht ik het mijn plicht u te zeggen dat de
afgelopen dagen op onze ziel werd getrapt. De Halle-Vilvoordenaren
hadden een ijzersterk dossier opgebouwd. Er was het arrest van het
Arbitragehof, er waren de burgemeesters, de geslaagde betoging van
Halle en de grote druk van de publieke opinie in onze streek; er was het
engagement van de paarse partijvoorzitters – dag op dag één jaar
geleden! -, er was het Vlaams regeerakkoord, en er was de vaste wil om
eindelijk respect te doen opbrengen voor de Grondwet en voor de indeling
in taalgebieden. De mensen hebben oprecht geloofd dat de beloften
zouden nagekomen worden, want het was een dóór en dóór rechtvaardige
zaak.
Maar dit ijzersterke dossier werd compleet verknald. En de strategische
blunders zijn niet gebeurd in de aanloop naar de verkiezingen en zelfs niet
bij opstellen van het Vlaams regeerakkoord, maar wel bij de dwaze
beslissing om hierover te gaan onderhandelen en aan PS en MR te
zeggen: NOEM UW PRIJS. Toen de Franstaligen vragende partij waren
inzake het onderwijs, inzake de eentalige rechters in Brussel, inzake de
wapenuitvoer en Francorchamps, inzake de Snel-Belg-wet en het
vreemdelingenstemrecht, is er NIET onderhandeld over prijzen. Er waren
geen compensaties. Er moeten in dit land alleen maar prijzen betaald
worden als de Vlamingen vragende partij zijn. Omdat de Vlaamse politieke
leiders niet de moed hebben, niet het zelfrespect hebben om gewoon, als
was het maar vijf minuten, even arrogant te zijn als de Waalse politieke
leiders.
Tweede onvergeeflijke blunder: ge hebt mensen laten onderhandelen die
totaal geen voeling hebben met het dossier en met de streek. Iemand van
Mechelen, iemand van Berlare, iemand van Tongeren, iemand van Hasselt
en twee van Oostende. Niemand die het terrein kent, niemand die de
gevoeligheden kent. Aan Franstalige kant waren vier van de zes
onderhandelaars Brusselaars. Lieden die al talloze keren gulzig
geprofiteerd hebben van het systeem, zeer goed wisten voor welke
PRIVILEGES ze vochten en van meet af aan duidelijk hadden gemaakt dat
ze meer … lebensraum wilden voor Brussel. Door in die omstandigheden
te gaan onderhandelen, heeft paars de meest waanzinnig imperialistische
eisen gelegitimeerd.

Faciliteiten
Waanzinnig, omdat de Franstalige partijen waarmee u aan tafel zat in
Wallonië precies het tegenovergestelde doen van wat zij in Vlaanderen
vragen. Ga maar eens naar de website van het Henegouwse Edingen en
meteen zal u zien dat de Walen zelf de faciliteiten voor de Vlamingen
gewoon NIET toepassen. In Wallonië worden de faciliteiten verkracht.
Maar in Vlaams-Brabant, waar de faciliteiten royaal worden uitgevoerd en
waar dik 11 miljoen euro per jaar cadeau wordt gedaan aan de Franstalige
scholen, moeten ze nog verder uitgebreid … omwille van de
mensenrechten alstublieft. Dàt is de perfide en absurde logica, waar de
paarse partijen zijn ingestapt.
Over de betekenis van deze stemming mag geen onduidelijkheid bestaan.
Deze stemming gaat niet alleen over het vertrouwen in de regering, maar
tegelijk ook over het kelderen, het definitief afvoeren van de
splitsingsvoorstellen. Maak u dus niet langer belachelijk, mijnheer
Lambert met de bewering dat de voorstellen toch nog kunnen
goedgekeurd worden voor 2007. De regeringsverklaring van woensdag
was duidelijk. De triomfantelijke verklaring van Onkelinx was duidelijk: als
Verhoftstadt vandaag het vertrouwen krijgt, is het dossier BHV van de
baan. Wie vandaag voor Verhofstadt stemt, stemt tegen de bespreking
van de splitsing voor juni 2007.
Generaals
Ge verloochent hiermee niet alleen de handtekening van uw
partijvoorzitter.
Ge verloochent uw eigen partijcongres;
Ge verloochent uw eigen wetsvoorstellen;
Maar, en dat is nog veel erger: ge laat de bevolking van Vlaams-Brabant
in de steek, ge laat ze helemaal alleen tegenover het imperialisme van de
Maingains en de Onkelinxen.
Ge gedraagt u als generaals, die van op een heuvel met hun verrekijker
het slagveld overschouwen, maar die op het cruciale moment, op het
moment dat hun aanwezigheid in de strijd vereist is om te kunnen
standhouden, hun voetvolk de rug toekeren en wit van schrik het
hazenpad kiezen.
De mensen van Halle-Vilvoorde zagen gisteren op Ring-TV een geschokte
VLD-burgemeester Willy Dewaele die een ultieme oproep deed aan zijn
partijgenoten om het vertrouwen vandaag NIET te stemmen.
De mensen van Halle-Vilvoorde zagen gisteren op Ring-TV een geslagen
Leo Peeters, die maar niet kon geloven dat de Vlamingen in dit dossier
door de knieën zijn gegaan.
Dames en heren van de VLD, mijnheer Cortois, mevrouw De Block,
mijnheer Van Biesen, als ge morgen uw eigen voetvolk, uw eigen
burgemeesters en schepenen nog recht in de ogen wilt kijken, laat uw
partij vandaag dan niet overgaan tot de orde van de dag.

Dames en heren van Sp.a en Spirit, mijnheer Bonte, mevrouw Roppe,
mijnheer Bex, als ge morgen Leo Peeters nog recht in de ogen wilt kijken,
dan moogt ge vandaag het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde NIET
begraven.
Bart Laeremans
Volksvertegenwoordiger
Alle kamerleden van VLD en Sp.a-Spirit stemden voor het vertrouwen in
Verhofstadt en dus voor het afvoeren van de splitsingsvoorstellen.
Niemand had de moed tegen te stemmen of zich te onthouden.

