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Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen

De ontplooiing van Vlamingen en Vlaanderen duurzaam bevorderen
Een zorgzame, lerende samen-leving
Goed en doelmatig bestuur
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XIV. DE VLAAMSE RAND
EN DE FACILITEITENGEMEENTEN
VERDIENEN MEER AANDACHT

De Vlaamse regering versterkt de Vlaamse aanwezigheid in de Vlaamse rand en de
faciliteitengemeenten. De horizontale bevoegdheid over het beleid in de Vlaamse rand
wordt toegekend aan één minister die een beleid voert, in samenwerking met de
functioneel bevoegde ministers, zowel m.b.t. de bevordering van het Nederlandstalig
karakter van de Rand als de bevordering van de levenskwaliteit in de Rand op het vlak
van huisvesting, welzijn, onderwijs, cultuur, natuur en leefmilieu.


We houden bij de regelgeving in alle beleidsdomeinen rekening met de effecten ervan
in de Vlaamse rand rekening houdend met de eigen, specifieke situatie van elke
gemeente uit de Vlaamse rand. Hiertoe plegen we met alle betrokken beleidsactoren,
inclusief het middenveld en het verenigingsleven, regelmatig overleg om
gezamenlijke prioriteiten te bepalen. De vzw De Rand is onze belangrijkste
instrument in de uitvoering van het beleid voor de Vlaamse rand.

 We stimuleren de faciliteitengemeenten om zich in te schrijven in het beleid van de
Vlaamse Gemeenschap en om alle Vlaamse decreten op een volwaardige manier toe
te passen.
 De regeringspartijen engageren zich daarenboven tot de onmiddellijke splitsing van
het kiesarrondissement en het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
door de goedkeuring van een gemeenschappelijk wetsvoorstel in het federale
parlement.
 We bouwen een degelijk onthaal- en communicatiebeleid voor de anderstaligen uit.
De rol van de vzw De Rand in dit onthaalbeleid wordt versterkt. Aan de
Nederlandstalige scholen in de Rand wordt bijkomende ondersteuning en begeleiding
verleend om anderstalige kinderen goed te kunnen integreren, met behoud van een
kwalitatief hoogstaand Nederlandstalig onderwijs voor de Vlaamse kinderen.
 De Vlaamse regering zal zorgen voor een marktconforme ondersteuning van Ring-TV
via de vzw De Rand met als doel bij te dragen tot de versterking van het Vlaams
karakter van de rand.
 We zien toe dat het Nederlandstalig karakter van de Rand, conform de
(taal)wetgeving wordt gerespecteerd. We nemen maatregelen met het oog op een
vernederlandsing van het straatbeeld.
 In de Vlaamse rand zal een onderwijsactieplan worden uitgevoerd, dat naast een
voorrangsbeleid inzake inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, onder
meer, ook maatregelen omvat tot sensibilisering van de ouders omtrent het belang
van het gebruik van het Nederlands door hun kinderen ook buiten de school en buiten
de lesuren. Tevens zullen creatieve experimenten inzake taalversterkend onderwijs of
een talenbad mogelijk worden gemaakt.
 De Vlaamse regering verbindt er zich toe om onder geen enkel beding het
Minderhedenverdrag te ratificeren.
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 We versterken de inspanningen op het vlak van huisvestings- en grondbeleid in de
Vlaamse Rand, met bijzondere aandacht voor de faciliteitengemeenten, zodat de
blijvende prijsstijgingen voor bouwgronden en de toenemende verfransingsdruk
worden teruggeschroefd. Teneinde betere resultaten te bereiken op het vlak van
betaalbaar wonen in de Vlaamse rand zal de werking van Vlabinvest worden
geheroriënteerd. We breiden het werkingsgebied van Vlabinvest uit tot het
grondgebied van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Kortenberg,
Bertem, Huldenberg en Tervuren. We kennen het recht op voorkoop toe aan
Vlabinvest. We versoepelen de voorwaarden om beroep te kunnen doen op een
woning/appartement van Vlabinvest en we verruimen de werking van Vlabinvest tot
woongelegenheden en kwaliteitsvolle huisvesting met een semi-sociaal karakter.
Hierbij
stimuleren
we
een
betere
samenwerking
met
sociale
huisvestingsmaatschappijen en exploreren we de mogelijkheden inzake privaatpublieke
samenwerking.
Naast
renovatiekredieten, verleent
de Vlaamse
huisvestingsmaatschappij ook woonkredieten voor de aankoop van een bestaande
woning in privaat bezit voor eenieder die een binding kan bewijzen met de Vlaamse
rand.
 We verbinden ons ertoe om tegen 1 januari 2006 een oplossing te vinden voor de
problematiek van de pedagogische - en taalinspectie in het Franstalig
faciliteitenonderwijs. Daarenboven moet de Franse gemeenschap voldoen aan haar
wettelijke verplichting tot financiering van de Vlaamse school in Komen. Anders zal de
Vlaamse Gemeenschap eenzijdig maatregelen nemen.
 Om de groene ruimtes in de rand rond Brussel te vrijwaren en open te stellen voor
het publiek zetten we, in samenwerking met de lokale besturen, een geïntegreerd
NatuurCultuur project op, vertrekkend van het huidige Breughelproject. Een actieplan
om in de Rand een grote hoeveelheid groene percelen te verwerven zal worden
uitgewerkt.
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