
De parlementaire verkiezingen zijn voorbij. Vlaanderen
heeft klaar en duidelijk gekozen om de communautaire
problemen voor eens en voor altijd op te lossen. De paar-
se partijen hebben in de kantons rond Brussel de rekening
gekregen. Brussel-Halle-Vilvoorde is het eerste “obstakel “
dat moet opgeruimd worden. Voor ons is het duidelijk : het
arrest moet gevolgd worden. Het arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde moet zowel administratief als gerechtelijk
gesplitst wor-
den en dit zon-
der toegevin-
gen. Er weegt
een zeer zware
verantwoorde-
lijkheid op de
schouders van
de Franstalige
politici. Indien
er geen oplos-
sing is en er dienen zich nieuwe verkiezingen aan dan kun-
nen die grondwettelijk gezien niet meer gehouden worden
en zijn zij sowieso ongeldig. 

NET VOOR DE VERKIEZINGEN WERD ER NOG EEN
MANIFESTATIE GEHOUDEN TE HALLE. 
Ook een delegatie van LENNIK2000 was er aanwezig. Op
de petitie die werd gehouden om de splitsing te eisen teken-
den niet minder dan 15.500 mensen in. Tevens werd de
actie burgerzin opgestart. Deze actie riep op om dienst te
weigeren (als voorzitter of als bijzitter) bij de verkiezingen.
1506 mensen schaarden zich achter deze actie en wilden
hun medewerking aan deze verkiezingen niet geven.
Daadwerkelijk werden er van deze1506 mensen 183 men-
sen opgeroepen en weigerden zij hun medewerking (van de
183 waren er 20 van de gemeente Lennik waaronder enke-
le bestuursle-
den van LEN-
NIK2000). Ze
werden tijdens
de manifestatie
speciaal gehul-
d i g d .
Verschillende
van hen kregen
een “boze”
brief om hun
op hun wettelijke verplichtingen te wijzen. We zijn
benieuwd of deze actie een “staartje” krijgt. In ieder geval
krijgen deze actievoerders de steun van LENNIK2000.

NOG OPMERKELIJK is het feit dat Minister van Justitie
en kandidaat voor de verkiezingen in Brussel-Halle-
Vilvoorde, Laurette Onckelinckx, de procureur-generaal
opdroeg om de politiecommissarissen van het arrondisse-
ment te bevelen  om alle “overtredingen” op het vlak van
BHV te verbaliseren. Of hoe, ondanks de scheiding der
machten, een politieker het gerecht gebruikt om zijn poli-
tiek te verdedigen. En hoe met twee maten en gewichten
wordt gewerkt. Een arrest wordt niet uitgevoerd, druk
uitoefenen met de politiediensten wel. 

TOEN DE MR EN HUN “VRIENDEN” VAN DE FDF
hun folder rondstuurden voor de verkiezingen vroegen de
meeste gemeentebesturen aan hun inwoners om de folders
binnen te brengen. De gemeentebesturen zouden de folders
dan terugsturen aan afzender. LENNIK2000 nam tevens
het initiatief om de folder in te scannen en hem als protest
via e-mail terug te bezorgen aan de afzender. De correspon-
dentie die één van onze bestuursleden voerde willen we u
niet onthouden. 

BRIEF AAN MR EN FDF VAN LENNIK2000
Mijnheer.
Betreft : uw verkiezingsprogaganda in de gemeente
Lennik.
Ik stel vast dat u deze week een ééntalig verkiezingspam-
flet in de bussen van de gemeente Lennik (en waarschijn-
lijk in gans de Vlaamse rand) heeft laten verspreiden.
Zoals u zeker en vast weet is dit een aanfluiting van de
taalwetgeving waarin dergelijk drukwerk in de taal van
de streek moet worden opgesteld. Zoals u zeker en vast
weet ligt Lennik in het ééntalig VLAANDEREN en is
dergelijke publiciteit in de brievenbussen bij wet
verboden.
Voor de zoveelste maal lapt u de wet dus weer aan uw
laars -maar eigenlijk hadden wij niet anders verwacht - en
is dit de zoveelste provocatie. En dan maar spreken over
verdraagzaamheid. Klaarblijkelijk wilt u de wet enkel en
alleen maar toepassen als ze het best in uw kraam past.
Als protest tegen uw handelswijze stuur ik u symbolisch
uw verkiezingsdrukwerk terug. 

Antwoord
Geachte,
Als gevolg van uw boodschap, laat ik me toe om u erop
te wijzen dat het arrondissement van Brussel-Hal-
Vilvoorde niet wordt opgesplitst en dat de kiezers van dit
arrondissement voor de MR lijsten kunnen kiezen.
Het is normaal dat onze partij zijn folders in de gemeen-
ten van het arrondissement uitdeelt. In het Frans omdat
MR een franstalige partij is Eindelijk, Nederlands is offi-
cieel in Vlaanderen maar de wet op het gebruik van de
talen niet deze verdeling verbiedt.
Ik voeg voor uw informatie eraan toe dat “Vlaams
Belang” die, in tegenstelling tot de MR geen democrati-
sche partij is, regelmatig pamfletten in de gemeenten van

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE EN DE SPLITSING. (foto’s manifestatie Halle)


