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Nieuwsbrief
Januari / februari / maart 2017

Moeilijk onderhandelen met een
politicus die te hoog gestegen is.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedreigt de welvaart in
Vlaams-Brabant.
Rudi Vervoort zal vanaf 1 januari 2017 de geluidsnormen voor het vluchtverkeer boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
fel verstrengen. Het gevolg daarvan is dat twee grote cargomaatschappijen (Saudia cargo en Yangtze River Express), na
DHL, uitwijken naar het buitenland, met als rechtstreeks gevolg een verlies +/-3.500 jobs. Dat zal Brussel wel een zorg
wezen. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) meent dat de lasten van de luchthaven voor iedereen zijn en dat zij
ze voor zijn part ”kunnen kussen”...! Minister-president Geert Bourgeois zei dat er geen sprake kan van zijn om de
activiteiten van de luchthaven in Zaventem terug te schroeven en hij wees erop dat het baanverlies ook zeer nefast zal zijn
voor Brussel, gelet op de hoge werkloosheidsgraad. Om over de geluidsnormen te praten en een oplossing te zoeken
bestaat er een Overlegcomité. Omdat Brussel steevast weigert te onderhandelen zal de Vlaamse deelstaat het
belangenconflict inroepen. Hierdoor wordt de Brusselse beslissing 60 dagen bevroren. Het vermoeden bestaat dat de PS
de cargo-activiteiten van Zaventem wil verplaatsen naar de kleinere luchthaven van Luik. We merken terloops op dat de
meeheulende Open VLD in de Brusselse regering een verpletterde verantwoordelijkheid draagt bij het te verwachten grote
jobverlies, waar toch ook Overijsenaren het slachtoffer van zullen zijn. Heeft Open VLD nog iets goed te maken in de
Brusselse regering?

Knikkeren op zijn Jup’kes
Geens vindt dat Francken die hoge sommen moet
betalen. Een lid van de regering heeft dus geld om
weg te smijten! Of is het gewoon omdat Francken van
de verkeerde partij is? Reacties van lezers – ook van
Franstalige kranten – zijn dikwijls positief voor
Francken, maar niet de kranten zelf, een gekend
probleem. Ook niet de collega’s uit de ‘Vlaamse’
partijen van de meerderheid. De media blijven ook
liegen over wat er juist gezegd is, wereldvreemde
uitspraak wordt systematisch vervangen door
wereldvreemde rechters. Hele families van over heel
de wereld zouden dus in onze ambassades visum en
asiel kunnen eisen voor België, dat klein is en al
serieus bevolkt en chronisch veel te weinig sociale
woningen heeft. Ik ben opgevoed door broeders van
Don Bosco en Jezuïeten. De familie en het eigen volk
waren toen nog vaste waarden, die we moesten
koesteren. Nu zijn het vuile woorden geworden.
We zongen ook rondborstig echte Vlaamse liederen,
die de kinderen nu niet meer (mogen) kennen.
Mijn beste tijd zit erop! Dat is duidelijk.

In het parochieblad staat een nultolerantie-artikel
voor alcohol. Een halve bladzijde verder staat een
reclame (1/2 pagina) voor een goede Bordeauxwijn.
Consequent? Zo zijn er acties om oude mensen uit de
eenzaamheid te halen. Moeilijk te been hangt hun
mobiliteit dikwijls af van hun auto. Een enkel biertje
zou hen volgens onze zelfbenoemde weldoeners niet
gegund zijn. Consequent? Bedronken mensen zijn
inderdaad soms betrokken bij ongevallen met de
auto, maar welk percentage auto-ongevallen hebben
echt te maken met alcohol? Dat heb ik nergens
gelezen. Binnenkort mogen we ook niet meer praten
met onze passagiers, we zouden kunnen
ongeconcentreerd meer dan 30 rijden! Dat de boetes
nog eens fors de hoogte in gaan, kun je raden, alleen
maar om mensenlevens te redden natuurlijk, wat
dacht je wel. Verder gaat alles goed.
Jan Goossens

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!

Uitnodiging tot de Algemene vergadering van de
vzw Vlaams Komitee Druivenstreek.
Lezers van onze nieuwsbrief die hun lidgeld betaald hebben worden uitgenodigd en kunnen zich ook
kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek. De verkiezing van de
nieuwe voorzitter gebeurt tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 8 maart 2017 om 20 u. in het
GC Den Blank. Noteer dit alvast in je agenda. Tegelijk worden alle andere bestuursfuncties nieuw aangesteld
of bevestigd.
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Vlamingen willen geen land zonder grenzen!
De persberichten met foto’s van de twee Syrische
kinderen in het platgeschoten Aleppo laten ons niet
onberoerd. Maar weet ook dat er ook duizenden
kinderen, onder wie weeskinderen, daar tussen het
puin leven en dagelijks gevaar lopen het slachtoffer te
worden van het zinloos oorlogsgeweld. Deze
mensonterende toestand kan enkel veranderen door
het beëindigen van het conflict.
”Progress Lawyers Network” een progressieve
advocatengroep met medewerkers van de PVDA,
waarvan advokate Mieke Van den Broeck deel
uitmaakt, vertegenwoordigt het Syrische gezin, dat op
het Belgisch consulaat een visum aangevraagd heeft
om naar België te komen. Totnogtoe werd het door de
Dienst Voor Vreemdelingenzaken (DVZ) geweigerd.
Intussen is de vader al verscheidene keren over en
weer van Aleppo naar Beiroet gereisd, blijkbaar
zonder problemen. De vraag blijft waarom hij zijn
gezin niet in veiligheid kan brengen in de hoofdstad
van Libanon. Wij wensen geen standpunt in te nemen
inzake de uitspraak van de rechter bij de Raad van
State. De rechter was zeker niet wereldvreemd maar
men kan wel spreken van rechterlijk activisme,
waarmee rechters bedoeld worden die een (al te)
ruime interpretatie geven aan hun rechtsmacht.
Prof. Hendrik Vuye en Veerle Wauters (V-kamerleden)

stellen dat het EVRM (Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens) niet van toepassing is in Syrië
en Libanon, omdat deze landen nooit zijn
toegetreden. België moet de rechten van het EVRM
enkel verzekeren aan eenieder die ressorteert onder
de Belgische rechtsmacht (Artikel 1 van het EVRM).
Ook het Europees Hof stelt heel duidelijk dat enkel
wanneer de aanvrager onder het gezag of onder
controle van een consulair agent staat (“ressorteert”),
het EVRM van toepassing is. Het Europees Hof stelt
bovendien dat het verdrag een instrument is van
de Europese publieke orde en niet van een
wereldorde. Misbruikt men hier het EVRM voor
extreem-linkse doeleinden?
En terwijl de dwangsommen oplopen, is Aleppo
opnieuw onder Syrische controle en worden
honderden inwoners (verraders/collaborateurs?)
geëxecuteerd. Vlaams- nationalisten weten wat dat
betekent. ”Francken facho! MR collabo!” werd door
tientallen FGTB-vakbonders gescandeerd, terwijl ze
met drank en schoenen naar de staatssecretaris
gooiden op het ogenblik dat hij het gebouw van MR
Henegouwen in Charleroi binnenging.
Het Vlaams Genootschap Overijse

Over een kleine twee jaar...
Ook CD&V verspreidde in Overijse, deur aan deur, een
verzorgd afdelingsblad ”WIJ”, dat ons deed
terugdenken aan het lijfblad van de VU in jaren
zeventig en tachtig. Afdelingsvoorzitter A. Pauwels
stelde dat men soms het roer moet omgooien om zijn
hart te volgen. Na negen jaar succesvolle
samenwerking met OV2002, N-VA en Open VLD is het
tijd om een zelfstandige koers te volgen om niet
ondergesneeuwd te worden of van de kaart te worden
geveegd. Is dat een opdracht van de grote baas?
Willen zij in 2018 alleen spelen of een
samenwerkingsverband zoeken met de Franstaligen?
Wij stellen wel vast dat de door de partij

gecontroleerde media, alles in het werk stellen om
hun mandatarissen zoveel mogelijk in de
belangstelling te plaatsen. De regelmatige ruzies in de
schoot van de regering zijn een sprekend voorbeeld
van hun frustratie. Alles wat andere partijen doen
waarmee ze samenwerken is niet goed genoeg. Vorig
jaar werd dit reeds gedemonstreerd toen hun vicepremier met zijn echtgenote tijdens een
hoog-terreur-niveau, in de koekenstad ostentatief
beulingen ging kopen, geëscorteerd door de
bevriende media, met op de achtergrond de zwaar
bewapende militairen. Wij vermoeden dat er nog veel
reclamefolders in de bus zullen vallen.

De Toekomstverkenningen van Richard Celis.
De Lage Landen in Europa. Op zaterdag 10 december
vond de slotconferentie plaats in de rector Dhanisaula van de universiteit Antwerpen, onder het motto
”Op weg naar 2030. Welke toekomstvisie”? Het gevoel
van zelfvoldaanheid rond de Europese roeping lijkt
weggedeemsterd? De ”eurokritische” stemmen
overschaduwen de vroegere voorstanders van een
Europese Unie. Moeten we naar het concept van een
”confederaal” Europa? Welke zijn de
kernbevoegdheden die op Europees niveau
behandeld kunnen worden? Op sommige
beleidsdomeinen minder Europese inmenging en op
andere domeinen méér Europa? Een actief
partnerschap tussen Vlaanderen en Nederland zal

daarbij belangrijk zijn. Er zal niet voorbij gegaan
kunnen worden aan de in sneltempo wijzigende
inzichten over een globaliserende wereld in een
Europese Unie en de noodzakelijke responsabilisering
van regio’s en gemeenschappen volgens het begrip
”subsidiariteit”.
Professoren N. Click (UA), L. van Middelaar (UCL),
H. Vos (UGent) M. Storme (UA, KUL) en K. Putters
(voorzitter Sociaal en Cultureel Planbureau Nederland)
hebben samen met journalist R. Van Cauwelaert en
filosofie-columniste T. Beeckman deze thema’s
uitvoerig uit de doeken gedaan. De voorzitter van
deze slotconferentie was professor J. de Groof
(Europacollege Brugge en Un.Tilburg).

De MUG in de Druivenstreek kent geen Nederlands.
Het afdelingsblad ”WIJ” van CD&V Overijse besteedde
terecht veel aandacht aan de taalproblematiek bij
dringende tussenkomst van de dienst 112. Dikwijls
spreekt het personeel (verplegers en dokters) van de
MUG geen woord Nederlands tijdens hun interventies
in Overijse of zeg maar de Druivenstreek. In de
spoedafdeling van Saint-Luc is dit al even erg. Het is
ook al gebeurd dat dit universitair ziekenhuis UCL er
de politie bijhaalt om Vlamingen terecht te wijzen
wanneer ze het Nederlands blijven eisen. Dat is al vele
jaren zo en niemand in federale regeringskringen
heeft de moed/wil om daaraan iets te veranderen.
CD&V schrijft dat men in geval van taalproblemen in
Brusselse ziekenhuizen via de webstek www.zorg-engezondheid.be/vlaams-meldpunt-taalklachten-in-debrusselse-ziekenhuizen van het Agentschap Vlaamse
Zorg en Gezondheid, een klacht kan indienen. Men
moet een vragenlijst van verscheidene bladzijden met
persoonlijke gegevens invullen en langs dezelfde
webstek opsturen. De gegrondheid van de klacht zal

dan onderzocht worden door het Steunpunt
Taalwetwijzer. Zij zullen de betrokkene informeren
over zijn rechten en hem eventueel begeleiden als
men een verdere klacht wil indienen. Mensen die
weinig ervaring hebben met websteks zullen
waarschijnlijk snel afhaken of wat als ze geen PC
hebben? Hoelang de procedure zal duren is
onbekend. Dit is een administratieve afhandeling
waarmee de Vlaming die met taalproblemen
geconfronteerd wordt op het moment zelf niet
geholpen wordt. En wanneer er een antwoord van het
Steunpunt zou komen zijn de betrokkenen hopelijk al
lang terug thuis en is eventuele hulp niet meer
relevant. Ook O-VLD heeft een tijdje terug de
taalproblematiek bij de MUG aan de kaak gesteld,
maar tot nu zonder resultaat. Welke initiatieven
hebben N-VA, Sp-a, Groen! en VB reeds ondernomen?
Het argument dat er niets gedaan zal worden is geen
optie.

De financiering van het FDF (Défi) in Vlaams-Brabant.
In de kieskring Vlaams-Brabant werden door Défi en
de Parti Populaire (PP) voor de verkiezingen van 2014
lijsten ingediend. Geen van beide haalde toen een
verkozene in de kieskring. Défi behaalde 15.405
stemmen. Omdat politieke partijen
overheidssubsidies krijgen vraagt de partij nu € 2,5
per geldig uitgebrachte stem of € 38.512,-.
Volgens grondwetspecialist Hendrik Vuye geven hun
stemmen geen recht op overheidsgeld, omdat zij
geen lijsten hebben ingediend in alle Vlaamse
kieskringen; zij hebben bovendien geen zetel
veroverd in Vlaanderen. Ook dat is een voorwaarde
om in aanmerking te komen voor overheidsgeld.

Het is bedenkelijk dat de Kamer, na twee jaar nog
steeds geen beslissing heeft genomen. Uit de
parlementaire debatten blijkt dat het nooit de
bedoeling geweest is om in deze situatie
overheidsgeld toe te stoppen aan Défi. Onlangs nog
werd door een Vlaamse partij aan de Brusselse
regering gevraagd om burgemeester Maingain voor
drie maanden te schorsen omdat hij het geld van zijn
gemeente St.-Lambrechts-Woluwe gebruikte om
Franstaligen in Zaventem op te roepen zich te uiten
als Franstalige. Wat zullen de Vlaamse partijen doen?
De Franstalige lijsten in Vlaams-Brabant financieel
helpen en de Vlaamse Rand helpen verfransen?

Het Vlinderakkoord.
Eind 2011 werd door acht partijen onderhandeld over
de politieke vernieuwing (o.a. het tweekamerstelsel),
de splitsing BHV (o.a. de Brusselse Hoofstedelijke
Gemeenschap), de overdracht van bevoegdheden en
de bijzondere financieringswet. Vandaag is er nog
altijd een senaat met vier gecoöpteerde Franstalige
senatoren op grond van de stemmen behaald in het
Franstalig kiescollege en in het Vlaamse
arrondissement Halle-Vilvoorde. Welke partijen
hebben dit bewerkstelligd? Waarom moeten de

stemmen in Halle-Vilvoorde (Vlaanderen) bij het
Franstalige kiescollege geteld worden? Een domme
regeling waarbij Franstaligen gestimuleerd worden
politiek aanwezig te zijn in Vlaanderen om hen aan
senaatszetels te helpen.
En dit is zeker niet het enige waar Vlaamse politici uit
de klassieke partijen te kort zijn geschoten, denk maar
aan de hervorming van het gerechtelijk
arrondissement BHV. Zeker niet om fier over te zijn!

De cultuurprijzen 2016 in Overijse.
Eind november 2016 reikte de Overijsese
Cultuurraad in het GC Den Blank de
cultuurprijzen uit voor verenigingen en voor
personen. Voor personen werd Dries
Vanhaeght postuum, door de aansloten
verenigingen, genomineerd voor zijn treffende
cartoons die hij sinds de jaren 80 in het

tijdschrift Spoorslag publiceerde. Na een stijlvol
optreden van het koperkwartet ”Quatre Brass”
mocht zijn weduwe Annie Van Cleynenbreugel
de gelukwensen en de bloemen in ontvangst
nemen.

