
Met het project ‘Lokale politiek. Iets voor 	
u?’ wil de provincie Vlaams-Brabant 
werken	aan	de	basis	van	een	democra-
tische	samenleving,	namelijk	één	die	naar	
alle	burgers	luistert.	Het	project	heeft	een	
lage	drempel,	legt	de	klemtoon	op	de	ver-
staanbaarheid	en	richt	zich	naar	iedereen	
maar	in	het	bijzonder	naar	de	politiek	
ondervertegenwoordigde	groepen	namelijk	
vrouwen,	allochtonen,	personen	met	een	
handicap	en	mensen	die	sociaal-econo-
misch	kwetsbaar	zijn.	

Om mensen wegwijs te maken in- en mis-
schien ook warm te maken voor- de lokale 
politiek biedt de provincie aan organisaties 
die zich richten naar de ondervertegen-
woordigde groepen vormingspakketten 
aan. Door deze vormingen worden mensen 
wegwijs gemaakt in het politieke bedrijf. 

Daarnaast organiseert de provincie i.s.m. 
Vormingplus Oost-Brabant een reeks 
info-en debatavonden die openstaan voor 
iedereen. 
Naast een informatief gedeelte zullen 
afgevaardigden van de plaatselijk zetelende 
partijen in deze debatten aan de tand 
gevoeld worden door de moderator en het 
publiek.  Het publiek krijgt de kans om de 
politici zelf aan te spreken.

Waar en wanneer ? 

1 provinciale info-en debatavond op 16 mei 
2006 in het provinciehuis in Leuven 

9 lokale info-en debatavonden:

31 mei 2006 - Meise - zaal Het Moment

7 juni 2006 - Leuven- provinciehuis

14 juni 2006 - Aarschot -zaal Vinea

20 juni 2006 - Vilvoorde -CC Faubourg

22 juni 2006 -Tienen -Piso 

4 september 2006- Halle- CC ‘t Vondel

7 september 2006 -Galmaarden - Baljuwhuis

12 september 2006 - Asse - CC Den Horinck 

20 september 2006 - Tervuren- CC Papenblok

Telkens van 19.30 uur tot 22.30 uur 
De deelname aan de info-en debatavonden 
is gratis. 

Wiske Ockerman,  
gedeputeerde voor welz i jn , gezondheid en ge l i j ke kansen 

7

Lokale politiek. 
Iets voor u?

Met het project ‘Lokale politiek. Iets voor u?’ wil de  
provincie Vlaams-Brabant werken aan de basis van een  
democratische samenleving, namelijk één die naar alle 

burgers luistert. 



Willy Cortois, Federaal Volksvertegenwoordiger, Meer info op www.willycortois.be

Dreiging van 
internationaal 
terrorisme. 
Waren President Chirac en Kanselier 
Merkel tijdens de Europese top gemak-
kelijke doelwitten voor terroristen? 
VTM-Telefacts toonde hoe twee 
journalisten een replicarevolver en 
een nepbom in hun hotel binnensmok-
kelden.
Ondervraagd door Wily Cortois in het 
Parlement, antwoordde Minister van 
Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael: 
“Eén verkeerde beweging had de 
journaliste fataal kunnen zijn door een 
reactie van de veiligheidsagenten. Ook 
zou een echte bom, zelfs verstopt in 
een hotelsafe, door afgerichte honden 
zeker gevonden zijn.”
De reportage baarde wel opzien tot 
bleek dat vooral sensatie werd gezocht.
Vast staat dat wij grondige ervaring 
hebben met het organiseren van tops 
in Brussel.
Daarenboven keurde de Kamer on-
langs de oprichting goed van “OCAD”, 
een orgaan om relevante informatie 
omtrent terrorismebestrijding te coör-
dineren en analyseren.
Een goed initiatief, zegt Cortois, zo-
lang aan onze persoonlijke rechten en 
privacy niet wordt geraakt. We wensen 
niet te leven in een politiestaat. 

Luchthaven Zaventem: 
Francis Vermeiren pleit 
voor gezond verstand

Het arrest van het hof van beroep van 
Brussel van midden maart veranderde 
de situatie dusdanig dat er opnieuw 
grondig moet nagegaan worden wat de 
mogelijke oplossingen zijn.   
Francis Vermeiren stelt : “ De Vlaamse, 
Brusselse en federale regering moeten 
‘vliegen-op-Zaventem’ garanderen.” 
Hij benadrukt dat de luchthaven een 
cruciale economische motor is als 2de 
belangrijkste economische groeipool in 
België. De werkgelegenheid op en rond 
de luchthaven is  vitaal voor duizen-
den gezinnen. Deze zeer omvangrijke 
tewerkstelling op de luchthaven blijft 
een liberale beleidsprioriteit. Toch 
moet het mogelijk zijn om een billijke 
regeling uit te werken inzake de hinder 
van de luchthaven. 
Het historisch en logisch baangebruik 
in functie van de wind en weersomstan-
digheden, met absolute prioriteit voor 
de veiligheid kan best als uitgangs-
punt genomen worden bij de nieuwe 
onderhandelingen. In de praktijk is dit 
immers het enige praktisch werkbaar 
criterium. Kortom, een gebruik van 
de bestaande start- en landingsbanen 
zoals bij de bouw van de luchthaven 
werd voorzien, namelijk in functie van 
de overheersende westenwinden. Met 
andere woorden: een terugkeer naar het 
gezond verstand.

Internationalise- 
ring van de Vlaamse 
Rand vraagt om 
aangepast beleid

Het vrijwaren van het Nederlandstalig 

karakter van onze streek is nog steeds een 

uitdaging. Recent wordt naast de druk van 

de verfransing vanuit Brussel een sterke toe-

name vastgesteld van het aantal niet-Belgen. 

Uit een enquête in de gemeenten Kraainem, 

Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse 

en Hoeilaart blijkt dat op 1 december 2005 

reeds 17,78 % van de bevolking of 14503 

ingezetenen EU-burgers zijn. Met 3033 

niet EU-burgers erbij kan men stellen dat 

21,50 % van onze inwoners geen Belgen 

meer zijn. De diversiteit aan culturen is 

uiteraard een meerwaarde voor de streek. 

Toch moeten ook een aantal kanttekeningen 

worden gemaakt.  

Zo doet de aankoop van woningen door 

EU-burgers de prijzen van gronden en 

woningen verder stijgen. De Vlaamse 

overheid moet daarom een gebiedsgericht 

woonbeleid met het Nederlands als voor-

naamste basisvoorwaarde durven voeren. 

Steun aan het Nederlandstalig onderwijs en 

culturele instellingen, ondersteuning van het 

Nederlands als de streektaal zijn enkele van 

de noodzakelijke beleidsopties. 

De gewijzigde bevolkingssituatie leidt 

ook tot een daling van de inkomsten uit 

personenbelasting. De meeste EU-burgers 

kennen een gunstig fiscaal regime. Het zou 

niet eerlijk zijn dat alleen wij de gemeen-

tekas moeten spijzen. 

Luk Van Biesen, Federaal Volksvertegenwoordiger, 

Meer info op www.lukvanbiesen.be
.

Francis Vermeiren, Vlaams Volksvertegen-

woordiger en Burgemeester Van Zaventem
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