



notte als spreekbuis maakte de
partij duidelijk dat de Navo-kernwapens op Kleine Brogel weg
moeten. Vande Lanotte koppelde
de kernwapens bovendien aan de
vervanging van de F-16. Die toestellen zijn in 2020-2025 volledig
op, na een carrière van 50 jaar.
Volgens kernwapenexpert Hans
Kristensen komt alleen de felbe-

rampzalige gevolgen voor
onze economie. Bij Defensie
ziet men geen toekomst
zonder gevechtsvliegtuigen.

kernwapens meer en geen vervanger – zij het nu de F-35 of een andere kandidaat – voor de F-16.
‘Die wapens zijn een excuus om de
bestaande vliegtuigen te vernieuwen en 4 miljard euro uit te geven
aan nieuwe vliegtuigen’, zei Vande
Lanotte. ‘Maar we hebben heus
wel andere dingen te doen.’
Defensie heeft niet de gewoonte

om een paar nuances aan te brengen. ‘Die link tussen een bepaald
type vliegtuig en de nucleaire capaciteit klopt niet helemaal. Ook
onder andere toestellen kan je
mits wat aanpassingen kernwapens hangen. Maar de belangrijkste vraag die je hier moet stellen,
is of men nog een Belgisch leger
van betekenis wil behouden.’

gische economie.
‘Als we destijds de F-16’s n
den gehad, dan bestond er
geen Belgische luchtvaar
Zo eenvoudig is het’, zegt D
de Ven. Hij was als briga
raal lang betrokken bij h
programma en leidt nu de
Security and Defence In
(BSDI), een onderdeel van
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Open VLD: ‘Laat faciliteitengemeenten fusioneren met gewone gemeenten’

Schouppe ne

BRUSSEL | Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen dient een wetsvoorstel in dat het mogelijk maakt
om faciliteitengemeenten samen
te voegen.
De gemeenten in Vlaanderen met
faciliteiten voor Franstaligen zijn
over het algemeen een stuk kleiner dan de andere Vlaamse gemeenten. Drogenbos en Linkebeek hebben ongeveer vijfduizend
inwoners, Mesen nog geen duizend, Herstappe zelfs maar 87.

Dat komt omdat de grenzen van
de faciliteitengemeenten onveranderd zijn gebleven sinds 1962,
terwijl vele andere Vlaamse gemeenten intussen fusies hebben
ondergaan.
Open VLD-kamerlid Luk van Biesen wil daar nu verandering in
brengen door ook de vrijwillige
fusie van faciliteitengemeenten
mogelijk te maken. Zelfs fusies
met niet-faciliteitengemeenten
moeten mogelijk worden.

‘Ook Franstaligen
hebben belang
bij een grotere
bestuurskracht’
‘Aan de bestaande garanties voor
particulieren die het Frans wensen te gebruiken in hun contacten
met de gemeente, verandert niets’,
verzekert Van Biesen.

Tussen
faciliteitengemeenten
kunnen wel verschillen in faciliteiten bestaan. In sommige is bijvoorbeeld een huwelijk of een proces-verbaal in het Frans mogelijk,
in andere niet. Van Biesen lost dat
op door de faciliteiten aan te passen aan de grootste gemeente.
Faciliteitengemeenten die fusioneren met een niet-faciliteitengemeente, bijvoorbeeld Kraainem
en Wezembeek-Oppen met Zaventem, behouden een soort districts-

college op het domein van de vroegere gemeente om de faciliteiten
te blijven verzorgen. ‘Ook Franstaligen hebben baat bij een grotere
bestuurskracht’, denkt Van Biesen, ‘zolang je maar niet raakt aan
de faciliteiten.’
Van Biesen zoekt nu steun voor
zijn voorstel bij andere partijen, al
beseft hij dat het moeilijk zal zijn
om nog voor de verkiezingen van
25 mei een meerderheid te vinden. (wwi)

BRUSSEL | ‘Ik word dit
en ben al 54 jaar actief. T
het iets rustiger aan te doen
’s avonds wat meer thuis zi
Etienne Schouppe.
De CD&V-senator en oud
baas had al voor de lijstv
aangegeven geen kandidaa
te zijn. ‘Ik was verantwoo
voor de lijstvorming in V
Brabant.’ Schouppe kijkt m
meeste plezier terug op zij
als spoorbaas. Hij leidde de

	
  




