Van: Heidi Ingelrelst [mailto:heidi.ingelrelst@steenokkerzeel.be]
Verzonden: maandag 8 februari 2010 11:07
Aan: wart van schel
Onderwerp: GR-beslissing Steenokkerzeel - Motie BHV
Beste,
Hieronder vindt u de GR‐beslissing van de gemeente Steenokkerzeel.
Met vriendelijke groeten,
Heidi Ingelrelst
Administratief medewerkster
02/254 19 00

15.

MOTIE : SPLITSING VAN BRUSSEL‐HALLE‐VILVOORDE ZONDER
TOEGEVINGEN ‐ BEVESTIGING VAN DE ENGAGEMENTEN VAN DE
VLAAMSE PARTIJEN IN DE FEDERALE EN VLAAMSE REGERING

De gemeenteraad
Neemt kennis van volgende motie, opgesteld door de werkgroep Brussel-HalleVilvoorde;
Overwegende dat de motie luidt als volgt:

“ Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant
Splitsing van BHV zonder toegevingen
Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de
federale en Vlaamse regering: december 2009 - januari 2010
De Vlaamse mandatarissen (gemeenteraadsleden, burgemeesters, schepenen en
voorzitters van de OCMW’s) van de Vlaams-Brabantse gemeenten

I. Brengen in herinnering:
- de plechtige verklaring van Halle van 13 mei 2004 ondertekend door de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de Vlaamse regering en haar
regeringspartijen (VLD, SP.A/Spirit en Groen);
- de Vlaamse regeringsverklaring van juli 2004 ondertekend door de
regeringspartijen (CD&V/N-VA, SP.A en VLD);
- de Vlaamse regeringsverklaring van juni 2009 ondertekend door de
regeringspartijen (CD&V, N-VA en SP.A);
- de Octopusnota van ministerpresident Kris Peeters van 1 februari 2008,
overgenomen als bijlage bij de Vlaamse regeringsverklaring van 2009
- de resoluties van het Vlaams Parlement van 10 december 2003 en 21 april 2004
ter ondersteuning van de Staten-Generaal van de burgemeesters en schepenen
van Halle-Vilvoorde, o.m. bekrachtigd door de verklaring van de Vlaamse
Regering dd. 18 mei 2005, die werd herbevestigd op 28 juni 2007;
- de resoluties van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 5 november 2003
en van 20 maart 2007
Enkele belangrijke passages uit deze documenten worden in bijlage geciteerd.

II. Vragen dat de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse

regering deze engagementen uitdrukkelijk opnieuw zouden
bevestigen door te verklaren:
- dat de geplande onderhandelingen in de federale regering moeten leiden tot een
toepassing van de grondwet en de uitvoering van de arresten van het
Grondwettelijk Hof door de splitsing van de kieskring BHV zowel voor de
Kamer, de Senaat als de Europese verkiezingen. Het gaat om het rechtzetten
van een discriminatie en Vlaanderen dient hiervoor geen prijs te betalen;
- dat ze geen enkel initiatief zullen dulden dat ertoe leidt dat het grondgebied van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid, of dat de Franse
Gemeenschap bevoegdheden krijgt in Vlaanderen (noch voor cultuur of sport
noch voor onderwijs noch voor gezondheidszorg of enige andere materie);
- dat ze elk initiatief dan ook zullen verwerpen dat ingaat tegen de vraag naar
respect voor het Nederlandstalige karakter van de rand rond Brussel en de
territoriale integriteit van Vlaanderen;
- dat ze de uitbreiding van de voorrechten voor Franstalige kiezers in de Vlaamse
Rand (bvb door inschrijvingsrechten in Brussel) niet zullen aanvaarden;
- dat ze geen structuren zullen aanvaarden die Brusselse instellingen
beslissingsmacht verlenen in Vlaams-Brabant
- dat ze conform de Vlaamse regeringsverklaring het minderhedenverdrag niet
zullen ratificeren;
- dat, indien deze onderhandelingen niet tot het hogervermelde resultaat leiden,
hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende wetsvoorstellen over
de splitsing onmiddellijk zullen goedkeuren;
- dat ze eveneens, mochten deze onderhandelingen niet tot het hogervermelde
resultaat leiden, alle andere mogelijke institutionele middelen zullen aanwenden
waarover ze in het kader van het cooperatief federalisme beschikken om
Vlaamse toegevingen gedaan op federaal vlak ongedaan te maken (bvb door
belangenconflicten in te roepen via het Vlaams Parlement).

III. Zullen, mochten de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse
regering weigeren om hogervermelde engagementen van
onverwijlde splitsing zonder toegevingen na te leven
- besluiten dat de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering de
fundamentele belangen van Vlaams-Brabant en gans Vlaanderen in de
weegschaal willen stellen en een voor Vlaanderen katastrofaal akkoord willen
afsluiten;
- alle wettelijke middelen aanwenden om zich te verzetten tegen de geplande
toegevingen in dit akkoord, o.a. door zich te wenden tot de geëigende juridische
instanties;
- hun kiezers in Vlaams-Brabant en de ganse bevolking van Vlaanderen oproepen
om zich met man en macht te verzetten, o.a. door (in de periode voorafgaand
aan de stemming in de Kamer) een nieuwe grote manifestatie te ondersteunen
zoals die van Halle in 2004. “

BESLIST: eenparig

Artikel 1. Voormelde motie goed te keuren.
Art. 2. Deze motie zal overgemaakt worden aan de werkgroep Brussel‐Halle‐Vilvoorde.

