Vlaamse betogers,
Niemand zal het mij kwalijk nemen dat ik vanop deze plaats alle moeders hier aanwezig een
gelukkige moederdag wens en hen van ganser harte dank dat zij, niettegenstaande het vandaag
hun feestdag is, er toch voor hebben gekozen om in het gezelschap van gezinsleden en
vrienden de burgemeesters van Halle-Vilvoorde daadswerkelijk een hart onder de riem te
steken. Bedankt, betogende moeders!
Ook een woord van dank aan u allen, Vlaamse betogers, voor uw talrijke aanwezigheid. Die
aanwezigheid mag gezien worden als een serieuze ruggensteun voor de burgemeesters en een
signaal aan de huidige Vlaamse meerderheidspartijen.
Dank ook aan alle medewerkers, die reeds meer dan twee maanden in het getouw zijn om
ervoor te zorgen dat deze manifestatie zo goed mogelijk kon verlopen.
Indien de betoging van vandaag met één woord zou moeten worden omschreven, dan zou ik
persoonlijk kiezen voor het woord “duidelijkheid”.
Op de eerste plaats hoop ik dat voor ieder van jullie, Vlaamse betogers, de voornaamste eis
van deze betoging en van deze campagne aan duidelijkheid niet te wensen overliet.
Dit wens ik te beklemtonen aan het adres van de politieke mandatarissen uit de oppositie, die
na de komende verkiezingen wel eens in de meerderheid zouden kunnen zitten.
Maar vooral richt ik mij tot de mandatarissen uit de huidige meerderheidspartijen, die hier
vandaag aanwezig zijn. Met alle respect voor hun engagement vandaag, maar onze eis blijft
onverkort en overduidelijk: splitsing van de kieskring VOOR 13 juni. Halle-Vilvoorde kan
onder geen enkel beding op de agenda staan van het Forum, om de eenvoudige reden dat in
het Forum alles aan alles wordt gekoppeld. Het kan niet genoeg worden beklemtoond:
Vlaanderen wenst voor Halle-Vilvoorde géén prijs te betalen! Daarvoor en alleen daarvoor
heeft ieder van jullie hier vandaag betoogd.
Op de tweede plaats richten wij ons vandaag met deze betoging in alle “duidelijkheid” tot
enkele federale kopstukken, die inzake dit dossier als de kat uit het spreekwoord rond de hete
brij draaien.
Kamervoorzitter De Croo, vorige week bestond u het te verklaren dat het technisch
onmogelijk is om voor 13 juni de splitsing van de kieskring rond te krijgen. Wees toch even
ernstig: waar een politieke wil is, moet er toch ook een politieke weg zijn?
In een zeer recent verleden werd in korte tijd de wapenwet geregionaliseerd en kwam de
Francorchampswet er vrij snel, bij manier van spreken pour besoin de la cause Walonne. En
wat dan te zeggen van de Everbergwet, die werkelijk in een sneltreinvaart gestemd werd,
zowel in de Kamer als in de Senaat? Bent u dat dan vergeten, mijnheer De Croo?
Dus, heer kamervoorzitter, laat ons duidelijk zijn: stem Halle-Vilvoorde voor 13 juni!
Mijnheer Dewael, in een vorig politiek leven als Vlaams minister-president stond in uw stoere
regeringsverklaring dat u binnen de eerste helft van uw legislatuur werk zou maken van de
splitsing van de kieskring. Vlaanderen en vooral Halle-Vilvoorde kwamen echter bedrogen
uit: niet enkel vergat u werk te maken van die belofte. Ik zou bijna zeggen, erger nog: u

gebruikte of u degradeerde de Vlaamse regering als opstapje naar de federale regering, waar u
nu als minister van Binnenlandse Aangelegenheden dreigde burgemeester die de grondwet
respecteren te sanctioneren.
Enkele dagen terug kwam u echter op de proppen met het bevlogen voorstel, een voorstel dat
wij tussen haakjes “volledig” afwijzen. U wou Halle-Vilvoorde na 13 juni bovenaan de
prioriteitenagenda van het Forum zetten en indien de Franstaligen weigeren, zouden uw
partijvoorzitter Dirk Sterckx en zijn sp.a-collega Steve Stevaert dan de Vlaamse meerderheid
laten gelden.
Wat moeten wij daarvan geloven? Of is dat voorstel niet eerder een tactisch-opportunistisch
manoeuvre om dit dossier weer uit te stellen tot na Sint-Juttemis?
In alle duidelijkheid stellen wij hier en nu, meneer Dewael, u hebt de uitspraak van het
Arbitragehof aan uw kant. Daar kan toch niet over gemarchandeerd worden? Maak werk van
de splitsing “nu” en laat desnoods deze regering erover vallen. Of moet Vlaams-Brabant nog
eens veertig jaar wachten op de splitsing van de kieskring? Dan hoeft het echt niet meer, want
dan kan men in Blankenberge stemmen op de kleinzoon van Michel en de achternicht van
Laurette Onkelinx.
Dewael, Sterckx en Stevaert, steun jullie burgemeesters, splits Brussel-Halle-Vilvoorde nu!
Tot slot nog dit! Vlaamse betogers, de splitsing van de kieskring is niet enkel de
verantwoordelijkheid van de politici. In alle duidelijkheid stellen wij hier en nu dat die
splitsing ook jullie verantwoordelijkheid is en jullie engagement nodig heeft.
Jullie aanwezigheid vandaag in Halle bewijst dat jullie dat ernstig nemen, maar jullie kunnen
nog meer doen.
Voor onder andere de Europese verkiezingen van zondag 13 juni aanstaande zijn er reeds zes
effectieve dienstweigeraars. Mensen die ofwel ’s ochtends op een stembureau moeten gaan
zetelen of ’s namiddags op een telbureau de stemmen voor de Europese verkiezingen moeten
gaan tellen, maar uit gewetensnood dit weigeren. Daarom vanop dit spreekgestoelte deze
oproep: voor de Europese verkiezingen van 13 juni zullen weer Franstalige kandidaten zich
aanbieden in Gooi, Kapelle-op-den-bos, Opwijk, Londerzeel… Als deze regering Verhofstadt
II nu weigert werk te maken van de splitsing, ga dan als Vlaams burger, die de democratie en
de grondwet wél respecteert in het vezet tegen Verhofstadt II en gebruik jullie ultieme wapen,
weiger dienst voor deze verkiezingen tot Verhofstadt de grondwet respecteert en HalleVilvoorde realiseert! Daarom: schrijf je na deze betoging in als dienstweigeraar aan de stand
van het Halle-Vilvoorde Komitee hier op het Possozplein.
Nog in de aanloop naar de verkiezingen van 13 juni: iedereen hier heeft een band gekregen
met daarop de slogan: splits de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde! Er zijn genoeg banden in
voorraad. Deel ze uit, verspreid ze verder, hang ze op waar iedereen de boodschap duidelijk
ziet!
De actie houdt vandaag nog niet op met deze betoging, maar gaat morgen verder! Engageer
je: steun de burgemeesters, help de kieskring splitsen. Daarvoor gaan we ook morgen voluit,
dank u!
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