
Waals Brabant verdeelt.
Ik herinner tenslotte eraan dat in de gemeenten van de
Rand, de Franstaligen150.000 bedragen en dat zij 70% van
de bevolking, in de 6 gemeenten met faciliteiten
vertegenwoordigen
Groeten Guy Debisschop Woordvoerder

Antwoord LENNIK2000
Mijnheer,
Laat mij toe te reageren op uw antwoord en ik wil u er op
wijzen dat het arrondissement Brussel- Halle - Vilvoorde
nog niet is opgesplitst maar wat ons betreft dit niet lang
meer op zich kan laten wachten. Momenteel kunnen 
kiezers en dit tegen alle logica in (ook juridische logica cfr.
Arrest van het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof))
nog steeds stemmen voor Franstalige lijsten. En dit zonder
ook enige compensatie voor de Vlamingen die wonen in
Waals Brabant. Zij kunnen niet stemmen voor Vlaamse
lijsten !
Het is zeer abnormaal dat uw partij in Vlaamse gemeenten
folders uitgeeft in het Frans. De taalwetten en ook de
gemeentelijke reglementering van nagenoeg alle Vlaamse
gemeenten (en zeker die van Lennik) verbieden dat recla-
mebladen in een andere taal dan het Nederlands zijn opge-
steld. Ik zie dan ook niet in waarom verkiezingsdrukwerk
hier niet zou onder vallen. Ten andere een beetje hoffelijk-
heid tegenover en RESPECT voor de inwoners van de
Vlaamse rand zou u sieren, alhoewel u deze gaven u klaar-
blijkelijk niet zijn meegegeven.
U stelt dat het Vlaams Belang in Waals Brabant regelmatig
pamfletten verspreidt in het Nederlands. Ten eerste ben ik
niet vertrouwd met deze partij en ten tweede zal ik mij
zeker en vast niet moeien met het beheer van Waals Brabant
zolang de franstaligen zich ook niet bemoeien met het
beheer van VLAAMS-Brabant. Maar dit is u totaal vreemd.
Uw expansiedrang naar Vlaanderen, zonder ook maar enige
drang tot integratie in het plaatselijke leven, neigt u om
steeds maar meer te willen.
Uw telling van het aantal franstaligen is m.i. zeer subjectief
en eigenlijk niet ter zake. Vlaanderen houdt zich aan de
afspraken die gemaakt zijn bij de vaststelling van de taal-
grenzen. Wanneer gaat u dit eindelijk eens doen, 
de wet naleven en niet steeds meer en meer vragen !
Met groeten

Antwoord FDF (begrijpe wie het kan) 
Geachte,
Ik heb alleen een vraag: is het onmogelijk voor de
Vlamingen van de Rand om te leven aangezien hun
Franstalige landgenoten, die eveneens in de Rand
worden geplaatst, van enkele voordelen genieten omdat het
arrondissement B-H-V niet opgesplitste?
Wat de mogelijkheid betreft om de Vlamingen te zien die in
Waals Brabant worden geplaatst om genieten van deze
voordelen eveneens te kunnen, werd zij door MR
Franstalige parlementariërs voorgesteld. Persoonlijk, ben ik
volkomen gunstig. En ik woon in Waals Brabant! Eindelijk,
de taalweten betreffen niet het privaatleven maar wel de
administratie. Een voorbeeld: aan de kust, de tramways van
De Lijn rijdenook met reclamen in het Frans.
Groeten Guy Debisschop
(omdat de argumenten van dhr. Debisschop ons totaal
onbegrijpelijk lijken, zijn we dan maar opgehouden)

Erik O 
Fractieleider LENNIK2000

VOOR U GEHOORD EN GELEZEN IN DE COULISSEN VAN LENNIKSE POLITIEK.
NIEUWE FRACTIE IN DE GEMEENTERAAD.

Tijdens de voorlaatste gemeenteraad konden we vernemen dat er een nieuwe fractie is in de gemeenteraad. Nam
iedereen aan dat er een fractie SP.a– Groen was, bleek dat het gemeenteraadslid verkozen op deze lijst alleen SP.a
vertegenwoordigt. Na drie jaar wordt de SP.a-vertegenwoordiger vervangen door een fractie Groen!

RIJKSTE INWONERS.

Volgens de recentste statistieken zijn de inwoners van Sint-Martens-Latem en ook Dilbeek (€18.283) de rijkste
van België. We gingen eventjes na hoe dit in Lennik is gesteld. We waren dan ook verheugd om Lennik dat de
gemiddelde Lennikenaar €16.649 aangeeft en daarmee ruim boven het gemiddelde van Halle-Vilvoorde zit
(€15.825). Na de inwoners van Dilbeek zijn de Lennikenaren (gemiddeld) de rijkste in het Pajottenland.
(info Nat. Instituut voor de statistiek) 


