Betoging Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde op zondag 9 mei 2004 te Halle
Openingstoespraak van Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-PietersLeeuw om 11uur op het Stationsplein.
Vlamingen gegroet!
Als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en afgevaardigd vanuit het uitvoerend
comité van de 28 Vlaams-Brabantse burgemeesters heet ik u in naam van deze
burgemeesters en hun schepenen, welkom hier in Halle.
Welkom op deze betoging die op initiatief van deVlaamse Volksbeweging en
met steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, het
Taalactiecomité en het Halle-Vilvoordecomité op het getouw wordt gezet.
Vandaag ziet Halle zwart van het volk en zwart-geel van de Vlaamse vlaggen!
Met duizenden bent u naar Halle afgezakt om met deze betoging de Conferentie
van Burgemeesters, in de volksmond intussen “de boycotburgemeesters”
genoemd, een hart onder de riem te steken en de politieke wereld duidelijk te
maken dat de Vlamingen wel degelijk met de splitsing van Brussel-HalleVilvoorde begaan zijn.
Of moet ik zeggen : NOG STEEDS met deze zaak begaan zijn want het is juist
30 jaar geleden dat wij in 1974 voor hetzelfde betoogden in Vilvoorde.
Waarvoor komen wij vandaag met meer dan tienduizend op straat?
- voor de onmiddelijke toepassing van de grondwet
- voor de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof
- voor een administratieve en gerechtelijke indeling, gebaseerd op het
Nederlandse taalgebied omdat wij het niet meer kunnen dulden dat
Franstalige partijen voor de federale en Europese verkiezingen stemmen
ronselen in de 35 Vlaamse gemeenten van onze kieskring
Om dit te bereiken hebben 28 gemeenten de kiezerslijst voor de Europese
verkiezingen vastgesteld hetzij onder voorwaarde hetzij onder voorbehoud.
En de burgemeesters blijven bij hun eis dat de kieskring vöör 13 juni moet
worden gesplitst en ze zullen daar tot op de verkiezingsdag blijven op hameren!
Reeds meer dan een jaar geleden hebben wij deze eis geformuleerd.
Het is dus hypocriet, mijnheer Herman De Croo, dat u als kamervoorzitter
onlangs zegde dat het technisch niet meer kan. Wij aanvaarden niet dat de
kwestie wordt doorgeschoven naar het communautair forum nà de verkiezingen.
Wij willen over deze splitsing niet meer onderhandelen en wij willen er zeker
geen prijs meer voor betalen!

Maar is het niet schandalig, beste vrienden, dat 28 burgemeesters van HalleVilvoorde hiervoor bedreigd worden met celstraffen van een maand tot een jaar,
met het afnemen van hun burgerrechten als gevolg, waardoor ze zich niet meer
kandidaat zouden kunnen stellen voor een nieuw politiek mandaat?!
En dit ingevolge een klacht van een FDF-schepen uit Sint-Genesius-Rode, een
faciliteitengemeente waar men er niet voor terugschrikt de omzendbrief Peeters,
mét de goedkeuring van minister Dewael, ONGESTRAFT aan hun laars te
lappen.
En dit allemaal, Vlamingen van overal : omdat wij, burgemeesters samen met
onze schepencolleges, de grondwet willen toepassen en dat willen we,omdat we
bij het begin van ons mandaat aan die grondwet trouw hebben gezworen!!!
Toch staat niet iedereen negatief tegenover de actie van de burgemeesters :
Daarom dank aan :
- de meer dan 100 gemeentebesturen van buiten onze kieskring die onze eis
tot splitsing steunen
- de leden van het Vlaamse parlement en de provincieraden van VlaamsBrabant en Oost-Vlaanderen
- de mensen die ons reeds meedeelden dat ze zullen weigeren om, als ze
daartoe opgeroepen worden op 13 juni, de stemmen voor de Europese
verkiezingen te tellen
Wij danken gouverneur Lodewijk De Witte voor de bemiddelende rol die hij op
vraag van federaal minister van binnenlandse zaken Patrick De Wael op zich
heeft genomen.
Wij danken Vlaams minister Paul Van Grembergen omdat hij heeft willen
bemiddelen tussen de burgemeesters en de voorzitters van de Vlaamse partijen.
Spijtig genoeg weten we nu nog steeds niet waar we als vlamingen staan want in
het Vlaamse parlement stemmen VLD en SP.A voor, terwijl ze in de Kamer
tegen stemmen. Begrijpe wie begrijpe kan! Is de druk van de franstaligen op
onze Vlaamse ministers en partijvoorzitters dan zö groot?!
We moeten spijtig genoeg toch stilaan gaan geloven dat het feit dat het
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst is, niet te wijten is
aan de franstaligen maar wel aan de vlamingen zelf, de vlaamse politiekers op
de hogere echelons.

Daarom doe ik een oproep :
- tot u, Vlaamse regeringsleiders en parlementsleden zowel uit de federale
als uit de Vlaamse regering : laat uw kiezers niet in de steek. Zij zijn het
die u uw mandaat gegeven hebben
- tot onze collega’s-Burgemeesters en –schepenen van overal in het
Vlaamse landsgedeelte : blijf onze actie verder steunen, zodat ook uw
stem in Brussel meetelt
- tot u allemaal, Vlamingen van overal te lande : laat de burgemeesters en
hun schepencolleges in Vlaams-Brabantniet in de kou staan.
Blijf ons steunen want we zijn geen rebellen, zoals minister Dewael ons
noemt. Laat niet toe dat ze ons als burgemeester afstraffen alleen omdat
we onze nek durven uitsteken voor terechte vlaamse eisen.
WIJ ZEGGEN U :
DE ACTIE VAN DE BURGEMEESTERS GAAT VERDER
ZE ZULLEN ONS NIET TEMMEN!!!
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