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HALLE Op de markt in Halle
gisterochtend werd over het
nieuws van de splitsing van de
kieskring Brussel-Halle-VIl-
voorde druk gepraat. ‘Ik was
verrast toen ik het nieuws
hoorde. We horen al maanden
dat ze onderhandelen. Dat er
nu plots een doorbraak is, had
ik niet verwacht’, zegt Clara
Simeons.

Verfransing

‘Ik ben bijzonder blij dat dit
probleem van de baan is. Ze
hebben er lang genoeg over
gedaan. Als wij thuis een ge-
schil hebben, zetten we ons vijf
minuten aan tafel en we komen
er uit, maar dit lag toch anders’,
reageert Martine Vanwalle, die
gisteren op de markt haar
boodschappen deed. ‘Eigenlijk
weet ik zelf niet goed wat er
voor ons concreet verandert. Ik
denk dat weinig mensen weten
waarover BHV eigenlijk gaat.’

Het bleek een algemene te-
neur gisteren op straat in Hal-
le: opluchting dat er een ak-
koord is, dat BHV wordt ge-
splitst zonder al te grote toege-
vingen, anderzijds is het voor
velen nog niet echt duidelijk
wat de splitsing op het terrein
concreet verandert.

‘De Franstaligen zullen niet
meer voor Franstaligen in
Brussel kunnen kiezen. dat zal
misschien de verfransing toch
wat tegenhouden, want de
band met Brussel is nu echt
wel doorgeknipt’, zegt Georges
Van Damme. ‘In het dagelijks
leven zullen we daar niet veel
van voelen, wel in de politiek’.

Politici reageerden gisteren
massaal. Wij bieden een greep
uit het aanbod.

Mark Demesmaeker,
schepen voor N-VA in Halle
en Vlaams parlementslid

‘Jammer dat de zes facilitei-
tengemeenten weer eens los
gepeuterd werden van de rest

van Vlaanderen. Ook over de
financiering van Brussel weten
we nog helemaal niets.’

Willy De Waele (Open VLD),
ex-burgemeester Lennik

‘Op basis van wat ik nu hoor,
ben ik gematigd positief. Giste-
ren is er een eerste stap gezet,
maar we zijn nog niet aan de
eindmeet. Alles moet nog wor-
den gestemd en wie weet hangt
er nog wel ergens een alarmbel
boven het hoofd.’

‘We mogen niet te vlug hoera
roepen zonder zegepalm in de
hand. Bovendien kennen we
nog niet alle details, zoals bij-
voorbeeld over de herfinancie-
ring van Brussel. Het feit dat
de Franstaligen in de facilitei-
tengemeenten hun voorkeurs-
behandeling behouden, ergert
me ook.’

Francis Vermeiren,
burgemeester van
Zaventem

‘Het akkoord komt tegemoet
aan de verzuchtingen van de
randgemeenten. De gevreesde
overcompensatie of toegevin-
gen zijn er met deze regeling
niet gekomen. Het wederzijds
respect voor de beide gemeen-
schappen wordt door het hui-
dige voorstel bewaard. Uiter-
aard dient nu verder in deze
optiek gewerkt aan de verdere
uitdieping van de definitieve
staatshervorming.’

Luk Van Biesen (Open VLD),
gemeenteraadslid in
Kraainem

‘De Vlaamse Rand blijft inte-
graal Vlaams. De compensaties
voor de zes faciliteitengemeen-
ten zijn aanvaardbaar. Ik ben
blij dat er geen compensaties
komen voor Franstaligen op
het vlak van onderwijs, taalge-
bruik en cultuur.’

Lieve Vanlinthout,
burgemeester van
Sint-Pieters-Leeuw

‘Michel Doomst en ik hadden
de laatste dagen regelmatig
contact met Wouter Beke van
CD&V om te melden wat kon
en niet kon in de rand. Ik ben
blij dat de splitsing er is zonder
al te grote toegevingen. Er is
geen corridor, geen gebiedsuit-
breiding voor Brussel, geen
grotere culturele inmenging in
de rand voor de Franstaligen.
De prijs die we nu betalen is
alvast veel minder hoog dan
wat de Franstaligen vroegen.
Wat de splitsing van het ge-
rechtelijk arrondissement
betreft, is het nog even afwach-

ten. Hoe dit zal gebeuren, is
nog niet helemaal duidelijk.’

Michel Doomst (CD&V),
burgemeester van Gooik

‘Ik heb me gisteren meer-
maals afgevraagd of wat ik
hoorde wel echt was. Na
12 jaar strijd met de burge-
meesters is dit wel een mooi
moment. Toch is voorzichtig-
heid geboden want de splitsing
van BHV is slechts het begin.
We moeten alert blijven voor
de internationalisering van de
regio, maar we hebben nu wel
een extra wapen in handen.’

François van Hoobrouck
d’Aspre (LB-UNION),
niet-benoemd
burgemeester van
Wezembeek-Oppem

‘Mogelijk was dit het best
mogelijk akkoord, maar ik
betwijfel of de vrede hiermee
zal terugkomen. Persoonlijk
vind ik het akkoord niet cor-
rect. De burgemeesters van
Linkebeek, Kraainem en We-
zembeek-Oppem worden te-
kort gedaan.’

Damien Thiéry (FDF),
niet-benoemd
burgemeester van
Linkebeek

‘De rechten van 80.000 Frans-
taligen in de Vlaamse Rand
worden geschonden en dat kan
ik niet goedkeuren.’

Alexis Calmeyn,
burgemeester van
Drogenbos

‘Wat we nu hebben, blijft en
wordt zelfs verbeterd. Aan de
rechten van de Franstaligen
wordt niet geraakt. De toepas-
sing wordt zelfs wat versoe-
peld, omdat de omzendbrief
Peeters niet meer zo strikt zal
gelden. En de bewoners van
mijn gemeenten die dat willen,
kunnen op Brusselse lijsten
stemmen. Een definitief ak-

koord is er nog niet, maar het
is zeker een goed begin. Dat de
faciliteitengemeenten niet bij
Brussel worden gevoegd, vind
ik ook positief.’

Chris Andries (LB),
burgemeester Wemmel

‘Ik ben blij dat er resultaat
geboekt werd. Het maakt onze
toestand van gemeente met
speciaal taalstatuut duidelijker.
Ik ben ook blij voor mijn inwo-
ners dat de faciliteiten behou-

De kogel is door de
kerk. De kieskring
BHV wordt gesplitst.
Zowel de burgers als
de politici in de Rand
reageren gematigd po-
sitief, met uitzonde-
ring van de niet be-
noemde burgemees-
ters in Linkebeek,
Kraainem en Wezem-
beek-Oppem. 

Opluchting over splitsing
Gematigd positieve reacties, 
behalve bij niet-benoemde burgemeesters 
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ASSE/HALLE/VILVOOR-
DE/DILBEEK Over de split-
sing van het gerechtelijke
arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde is er in de rege-
ringsonderhandelingen nog
geen echt akkoord, maar in de
Rand wordt al jaren reikhal-
zend uitgekeken naar een
eigen justitieapparaat, los van
Brussel.

Zes jaar geleden kwam dat
dossier een eerste keer echt

naar boven. Toen al bleek dat
vier steden en gemeenten
kandidaat zijn om dat appa-
raat te huisvesten. ‘Halle-
Vilvoorde heeft nood aan een
eigen justitie aangepast aan de
omgeving en de mensen’, zegt
oud-burgemeester Michel
Vanhaeleweyck (Open VLD)
van Asse, die er nooit een
geheim van maakte dat Asse
vol zijn kans moet gaan. ‘De
politieke splitsing is meer
denkbeeldig, maar een gerech-
telijke splitsing zullen de
mensen echt voelen. Ook eco-
nomisch biedt een eigen justi-
tiepaleis in de gemeente enor-
me voordelen.’

Regie der Gebouwen

Volgens schepen Jan De Bac-
ker (CD&V) - burgemeester

Van Elsen is op reis - bevestigt
Asse nog steeds zijn kandida-
tuur. ‘We deden enkele maan-
den geleden concrete voorstel-
len aan de Regie der Gebou-
wen. Nu de gerechtelijke poli-
tie in de nieuwbouw zit, biedt
de oude kazerne mogelijkhe-
den voor een justitieantenne.
Ze is tevens instapklaar om
als regionaal arrestatiehuis te
fungeren voor de lokale poli-
tiezones van Halle-Vilvoorde,
in het kader van de Salduz-
wet die op 1 januari moet in-
gaan. Ook in het kader van de
nieuwe stationsomgeving is
theoretisch tot 3.000 m2 be-
schikbaar voor een gerechts-
gebouw’, aldus De Backer.

Burgemeester Dirk Pieters
(CD&V) van Halle geeft toe
dat de zuidelijke ligging van
zijn stad geen voordeel is. ‘Van

Vier kandidaten voor gesplitste 
Naast de politieke splitsing
van BHV wordt de splitsing
van het gerechtelijke ar-
rondissement maatschap-
pelijk wellicht nog belang-
rijker voor Halle-Vilvoor-
de. Naast Halle en Vilvoor-
de zijn ook Asse en Dilbeek
kandidaat om justitie te
huisvesten. 


