
 Voorwoord

De provinciale legislatuurpe-
riode is alweer halfweg en we 
zouden een extra balans kun-
nen opmaken. Maar je kunt je 
de vraag stellen hoe zinvol dat 
nog is. Want sinds 2012 is het 
wel heel stil geworden rond de 
provincie. In de provincieraad 
is er nauwelijks iets te bele-
ven, journalisten doen amper 
de moeite om eens te komen 
luisteren. De Vlaamse regering 
– waarvan een deel de provin-
cies wil afschaffen en een deel 
ze toch wil behouden – heeft 
een halfslachtig compromis uit-
gewerkt om deze instellingen 
verder uit te kleden, zonder 
evenwel de verrommeling op 
het middenveld op te kuisen. In-
tercommunales blijven immers 

bestaan, en daar word je enkel 
verkozen via een getrapte ver-
kiezing (vanuit de gemeenten of 
vanwege de meerderheid in de 
provincieraad).Wij zitten daar 
dan ook nergens in.

Jeugd, sport, cultuur en welzijn 
worden vanaf 2017 overgedra-
gen aan het regionale niveau 
en het is dus nogal logisch dat 
er op dat vlak amper nog initi-
atieven worden genomen. Wat 
natuurlijk niet betekent dat de 
ambtenaren daar geen goed 
werk meer doen, maar ze willen 
graag eerst duidelijkheid over 
hun verdere toekomst. Intussen 
knijpt de Vlaamse overheid de 
geldkraan ieder jaar wat verder 
dicht en weet de deputatie nu al 
dat de provinciale opcentiemen 
volgend jaar vervangen worden 

door een dotatie, die ongetwij-
feld een stuk kleiner zal zijn.
We begrijpen uiteraard dat uw 
aandacht vooral gaat naar the-
ma’s als veiligheid, immigratie, 
de asieltsunami, islamisering, 
hogere belastingen op energie 
enz. Die debatten spelen zich 
in de parlementen af, waar onze 
vertegenwoordigers bijzonder 
alert zijn, maar helaas veel te 
weinig aan bod komen in de 
traditionele media.

Ons zwijgen ze helemaal dood, 
maar u mag daaruit niet beslui-
ten dat we er liggen te slapen: 
vandaar deze nieuwsbrief!

Jan Laeremans 
Fractie-

voorzitter

van de Vlaams_Belangfractie in de provincie Vlaams_Brabant
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JANUARI
Motie i.v.m. Charlie Hebdo uitgehold

Zo’n jaar geleden vermoordden 
moslimterroristen (de Frans-Al-
gerijnse gebroeders Kouachi) 
in Parijs bijna de hele redac-
tieploeg van het satirische blad 
Charlie Hebdo. In de dagen 
daarna betuigden tienduizenden 
Europese moslims op Twitter 
en Facebook hun steun aan de 
moordenaars, wat een oorver-
dovend signaal moest zijn voor 
onze politiek correcte politici en 
journalisten. Maar helaas, kri-
tiek op de islam moest en zou 
in de kiem gesmoord worden. 
Op de provincieraad van januari 
was het niet anders.
Wij hadden een motie ingediend 
om de aanslagen te veroordelen, 
ons medeleven uit te spreken en 
“alles in het werk te stellen om 
in onze provincie de democrati-
sche vrijheden te verdedigen en 
te promoten, teneinde hier een 
leefbare toekomst mogelijk te 

maken voor iedereen die ze wil 
onderschrijven”.
De meerderheidspartijen 
(CD&V, SP.A, Open VLD en 
Groen) namen meer dan de 
helft van onze motie over, maar 
veranderden enkele essentiële 
zaken. Zo werd de term “mos-
limterroristen” veranderd in 
“extremisten die zich moslims 
noemen” 
“Veroordeelt met kracht elke 
vorm van gewelddadig radica-
lisme” werd aangevuld als volgt: 
”veroordeelt met kracht elke 
vorm van fanatieke onverdraag-
zaamheid, bewuste polarisering 
en gewelddadig radicalisme.”
En de slotzin werd: “zal zelf 
alles in het werk stellen om in 
onze provincie de democrati-
sche vrijheden te verdedigen en 
te promoten, met als doel ieder-
een zich veilig en thuis te laten 
voelen in onze provincie. “

Kortom, we mogen een kat geen 
kat meer noemen, wie kritiek 
heeft op de islam is een slecht 
mens, want die “polariseert”, 
en ook IS-strijders moeten zich 
veilig en thuis kunnen voelen in 
Vlaams-Brabant. Zouden ze dat 
70 jaar geleden ook hebben dur-
ven stellen tegenover de nazIS 
en al hun wandaden? 
Een half jaar later herinnerden 
wij de deputatie aan haar belof-
te, maar die liet de gouverneur 
doorverwijzen naar de extra vei-
ligheidsmaatregelen van de fe-
derale overheid. Toen we bij de 
begrotingsbespreking nogmaals 
opmerkten dat de deputatie geen 
enkel signaal had uitgestuurd 
om onze democratische vrijhe-
den te verdedigen, bijvoorbeeld 
in het driemaandelijks huis-aan-
huisblad, bleef het o zo stil aan 
de overkant. Wij worden gere-
geerd door lafbekken!
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DECEMBER
Budget 2016: UF-fractie stemt niet meer tegen 
de begroting

Frédéric Petit, burgemeester van 
Wezembeek-Oppem, liet weten dat 
zijn fractie het budget van 2016 niet 
zou afkeuren maar zich zou ont-
houden, gezien een aantal “positie-
ve ontwikkelingen”. Hij verwacht 
dat Vlaams-Brabant zich richt op 
“de multiculturele bevolking met 
oog voor een gepaste opleiding en 
meertaligheid, met als doel de be-

vordering van de tewerkstelling en 
de spontane uitoefening van de ver-
schillende culturen.” Hiervoor kreeg 
hij natuurlijk applaus van de vier 
meerderheidspartijen.

De multikul als bondgenoot voor de 
verfransing, hadden we daartegen al 
niet eerder gewaarschuwd? 

Budget 2016: totaal ondoorzichtig 
Groenen en Rooien gaan door met hun dada’s

Voor het derde jaar op rij wordt er 
nu al gewerkt met het BCC-systeem, 
maar ondanks onze aanhoudende 
kritiek komt daar maar geen beter-
schap in. Bedoeling was van een 
realistischer beeld te krijgen van de 
geplande budgetten en om die nau-
wer te laten aansluiten bij de doel-
stellingen. Maar aangezien er amper 
nog cijfers worden vrijgegeven (en-
kel de grote lijnen en geen vergelij-
king met de voorbije jaren) kun je 
als oppositielid ook nauwelijks iets 
controleren. We blijven het dan ook 
een Bijna Blanco Cheque noemen. 
Dat de inkomsten worden onder-
schat en de uitgaven overschat, mag 
u niet verwonderen, want op die 
manier krijg je als vanzelf een seri-
eus overschot dat je in 2017 kunt in-
zetten. Vanaf dan mag de provincie 
immers geen eigen belasting op de 
opcentiemen meer heffen en krijgt 
ze van de Vlaamse regering alleen 
nog maar een dotatie – maar nie-
mand weet hoe hoog die zal zijn. 
Bovendien kunnen we uit de meer-
jarenplanning helemaal niet opma-
ken dat er een personeelsafbouw op 
til is, integendeel zelfs. En dat had-
den we nochtans verwacht, vermits 
alle persoonsgebonden materies zo-
als cultuur, jeugd, welzijn in 2017 
overgeheveld zullen worden naar 
Vlaanderen.
Het uitgavenplaatje voor de klimaat-
hype wordt minstens 50.000 euro 
duurder, maar dat is voor de Groe-
nen eigenlijk nog veel te weinig. 

Tijdens de voorstelling van de kli-
maatstudie die de provincie liet ma-
ken (90.000 euro) trokken de twee 
onderzoekers van leer tegen het 
smelten van het Noordpoolijs (over 
de aangroei aan de Zuidpool zwe-
gen ze toevallig), tegen de stijging 
van de zeespiegel en de vreselijke 
opwarming van onze planeet. Dat 
we – als het hier wat warmer wordt 
zoals de afgelopen maanden – een 
pak minder fossiele brandstoffen 
nodig hebben is blijkbaar niet rele-
vant. Het grote gidsland, Nederland 
was bezig om duizenden huizen 
volledig te strippen en te verande-
ren in lage-energiewoningen voor 
een habbekrats van 45.000 euro per 
stuk. Maar het ezeltje dat geld schijt 
hebben we nergens van stal zien ha-
len…
De socialisten vonden ook weer 
een zijweg om gemeenschapsgeld 
te kunnen uitgeven: in hun “onder-
wijsflankerend beleid” willen ze vol-
gend jaar een campagne opzetten 
in de kleuter- en lagere school, om 
kinderen begrip te laten opbrengen 
voor klasgenootjes met twee vaders 
of twee moeders. Moeten wij voor 
zulke pietluttige en onnatuurlijke 
kwesties nu in hemelsnaam geld uit-
trekken? Heeft een kind niet op de 
eerste plaats recht op een vader en 
een moeder? Kunnen de juffen en de 
meesters die zeldzame gevallen zelf 
niet eventjes uitleggen zonder dat 
dit geld moet kosten?

Meer informatie op onze webstek:
 http://www.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org
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Noodhulp wordt gebruikt voor asielzoekers

In het huis-aan-huisblad van 
Groen liet gedeputeerde Roefs we-
ten dat er 20.000 euro werd uit-
gegeven voor een project “opstap 
naar integratie”. 

We stelden daarover een monde-
linge vraag in de raad en kwamen 
het volgende te weten. Caritas In-
ternational wil hiermee aan 10 
gezinnen een basisinstallatiekit 
(matras, tafel, stoelen, een kookkit 
en een hygiënische kit) uitreiken. 
Die gezinnen worden kwalitatief 
begeleid met het oog op huisves-
ting, toegang tot medische zorgen, 
onderwijs en juridische en admi-

nistratieve procedures. Aan 15 
kinderen en jongeren wordt onder-
steuning verleend voor vrijetijdsac-
tiviteiten bij socioculturele vereni-
gingen en sportverenigingen en 10 
onder hen worden ondersteund bij 
de aankoop of huur van het materi-
aal dat zij nodig hebben voor hun 
hobby. Op die manier wordt de 
creatie van een sociaal netwerk ge-
stimuleerd en een vlotte integratie 
bevorderd. Met de medefinancie-
ring van de provincie wordt door 
Caritas International gedurende 
twee jaar een 0,25 VTE personeel 
ingezet, wat neerkomt op een sala-
riskost van 12.647,29 euro.

Die 800 euro per gezin + ¼ per-
soneelskost gedurende twee jaar 
komt allemaal nog bovenop de 
enorme kost voor de federale staat, 
de Vlaamse overheid (denk maar 
aan onderwijs), gemeenten en 
OCMW’s. De burgers krijgen na-
tuurlijk de rekening, zoals hogere 
taksen op elektriciteit en brandstof!
Wij dachten dat “noodhulp” be-
doeld was voor slachtoffers van 
aardbevingen en andere natuur-
rampen, in hun eigen omgeving, 
maar we dolen dus…

Godsdienstvrijheid is een mensenrecht, maar is niet absoluut!

Na de aanslagen in Parijs kantte 
de voorzitter van moskee Beraat 
te Diest zich op ROB-TV uitdruk-
kelijk en ondubbelzinnig tegen de 
uitvoerders van de terroristische 
gruweldaden van half november. 
 
Dit standpunt siert hem, ware het 
niet dat hij, zoals vele moslims, 
te kort door de bocht gaat door te 
beweren dat terreur niks te maken 
heeft met de islam.
 
Om de materie rond terreur en is-
lam duidelijk te stellen, volgt hier 
een citaat dd. 14/11/2015 van 
Abou Jahjah, u ongetwijfeld be-
kend van zijn vele dwaze artikels 
in de Vlaamse pers. Maar hier 
schrijft hij toch iets interessants.
 
Hij stelt : “Anderen die zichzelf 
voor gek houden, zijn moslims die 
oprecht geloven dat de islam hier 
niets mee te maken heeft. Ik hoor 
vaak zeggen : IS zijn geen moslims, 
dat is niet de islam. Dat het niet 
dé islam is, denk ik ook. Dé islam 
bestaat niet. Maar IS-aanhangers 
en –strijders zijn wel moslims. Hun 
acties zijn geïnspireerd door hun 
belevenis van de islam. Het heeft 
wel degelijk te maken met de is-
lam, vooral met de wahabitische 
islam. (Dit is de staatsreligie van 
Saudi-Arabië en is ook heel popu-
lair in Europa – hieruit komt ook 

het salafisme voort, voorzien van 
talrijke haatpredikers).
Niet alleen het salafisme, maar ook 
de mainstreamtheologie in de islam 
is ambigu als het gaat over geweld 
tegen ongelovigen. Het begrip 
‘kafir’, een pejoratieve naam voor 
ongelovigen, is problematisch en 
dehumaniserend, en in sommige 
milieus wordt het met de paplepel 
ingegoten.
Niet de overheid kan dit verhinde-
ren, niet de ongelovigen kunnen 
dit doen, het zijn de moslims zelf 
die deze ambiguïteit moeten laten 
varen.”
 
Onze Westerse seculiere maat-
schappij beroept zich op de ver-
lichting en de “Verklaring van de 
rechten van de mens en de burger, 
zoals opgetekend op 26 augustus 
1789 en later verder vervat in de 

Code Napoleon. Scheiding van 
kerk en staat en godsdienstvrijheid 
zijn hierbij belangrijke steunpila-
ren.
Ter verduidelijking hierbij art.10 
inzake godsdienstvrijheid: 
“Niemand mag vanwege zijn op-
vattingen, ook niet godsdienstige, 
worden lastig gevallen, in zoverre 
dat hun uiting de door de wet in-
gestelde openbare orde niet ver-
stoort.”

M.a.w. zolang de door Abou Jahjah 
terecht aangehaalde klaarheid bin-
nen de islam in ons land en in 
Europa niet is gerealiseerd én bo-
vendien aanleiding heeft gegeven 
tot de oorlogssituatie waar wij mo-
menteel in verkeren, is het onver-
antwoord deze godsdienst, die ons 
momenteel handenvol geld kost, 
nog verder te subsidiëren.
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Nasleep van de unitaire provincie

Vervuiling op de site van de 
Proeftuin in Pamel kost zeker 
350000 euro

Bij de splitsing van de unitai-
re provincie bleef er bijna geen 
structurele Brusselse impact in 
Vlaams-Brabant over, behalve dan 
de aanwezigheid van een afdeling 
van de tuinbouwschool uit Ander-
lecht. Die bestond uit een Vlaamse 
vleugel (met als inrichtende macht 
de Vlaamse gemeenschapscom-
missie VGC) en haar Franstalige 
tegenhanger onder de vleugels van 
de Cocof. Zij bleven nog steeds ac-
tief op de terreinen van de provin-
ciale proeftuin in Pamel (Roosdaal) 
om zich daar in de fruitteelt te be-
kwamen.

Vijf jaar geleden werd er toevallig 
een zware grondvervuiling vastge-
steld, blijkbaar als gevolg van een 
ongeluk in 1997 bij het vullen van 
een stookolietank. In 2014 werd 
de saneringskost geraamd op zo’n 
350.000 euro. Probleem is dat de 
vervuilde grond onder een gebouw 
zit, dat eerst moet worden afge-
broken, maar daarvoor krijgt men 
van OVAM nog tijd tot 2028. De 
deputatie schreef in 2011 al brie-
ven naar de COCOF en de VGC, 
om te melden dat de sanerings-
kosten gedeeld moeten worden. 
VGC beloofde om solidair te zijn, 
maar de COCOF had daar hele-
maal geen zin in. De Franstaligen 
lieten droogjes weten dat de ver-
deelsleutel – die zij destijds zelf in 
1994 hadden ondertekend – niet 
redelijk was – en dat zij in 2016 de 

site zouden verlaten, waardoor zij 
niet zouden kunnen “profiteren” 
van een gesaneerd terrein. Nogal 
wiedes dat zij door de deputatie 
dit jaar voor de rechtbank gedaagd 
werden. Benieuwd hoe dat afloopt!

Niet-gebruikte “Toonzaal Bra-
bant” in het WTC-gebouw 
kostte ons 300.000 euro 

Nog een dinosaurus-dossier van-
uit de tricolore tijd: in 1971 sloot 
de toenmalige provincie een erf-
pachtovereenkomst met de N.V. 
Compagnie de Promotion om een 
lokaal te huren in het WTC-ge-
bouw, dat exclusief moest dienen 
als tentoonstellingszaal, provin-
ciaal ontvangstcentrum, centrum 
voor toeristische documentatie en 
cultureel en economisch centrum 
voor de provincie Brabant.

Of de “toonzaal Brabant” vaak 
als expositieruimte werd gebruikt, 
daar hebben we het raden naar, 
maar sinds de splitsing in 1994 ligt 
ze alleen maar stof te vangen en in-
tussen ligt ze blijkbaar half in puin. 
De erfgenamen Vlaams-Brabant en 
Waals-Brabant wilden ervan af in 
1995, maar een van de Brusselse 
instanties lag dwars en daardoor 
bleven we ermee zitten – voorzien 
tot 2068! Allicht werd daar een of 
ander Franstalig immobiliënvriend-
je gelukkig mee gemaakt.
Vlaams-Brabant was intussen wel 
de pineut, want het moest 45% van 
de kosten op zich nemen.
In 2000 stemde de provincieraad 
in met een verkoop, maar die werd 
nooit gesloten, waardoor we nu 
al 16.000 euro per jaar betaalden 
voor de erfpacht en de onder-
houdskosten.
In 2013 werd het dossier weer 
bovengehaald door de juridische 
dienst en na lang palaveren vond 
men uiteindelijk een compromis 
om de erfpacht te verkopen voor 
50.000 euro aan de nv Befimmo, 
wat unaniem bekrachtigd werd in 
de provincieraad van 20 oktober. 
Hopelijk is dat intussen gereali-
seerd, maar de vraagt blijft waar-
om de vorige deputaties dat dossier 
niet veel sneller hebben afgehan-
deld. Geld te veel blijkbaar? En 
wie is er beter geworden van die 
laksheid?
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 Oud Wijnpersgebouw in Leuven wordt gerenoveerd 

Vorig jaar waren we erg pessimis-
tisch gestemd over de toekomst 
van het oud Wijnpershuis in Leu-
ven, dat al sinds 2003 stond te ver-
kommeren.

Maar op de provincieraad van 
20/1/15 peilden we met een mon-
delinge vraag opnieuw naar de 
stand van zaken en daaruit bleek 
dat de deputatie toch beslist had 

om het tien jaar oude dossier weer 
op te nemen en het gebouw tegen 
2016 als vergadercentrum in ge-
bruik te nemen. Op de raad van 
maart werd het dossier goedge-
keurd en geraamd op 1,6 miljoen 
euro, waarbij we van onroerend 
erfgoed zo’n 450.000 euro aan 
subsidies zullen krijgen.
Oppositie voeren kan dus best wel 
lonend zijn!

Ruimtelijk uitvoeringsplan in Rotselaar jaagt mensen uit hun huis

Waar men in Nederland al 50 jaar 
geleden ruimtelijke plannen op-
maakte, gebeurt dat in Vlaanderen 
vaak veel te laat en nadat men de 
mensen al heeft laten bouwen op 
plaatsen waar misschien niet zo 
wenselijk was. Zo bijvoorbeeld in 
Werchter, niet ver van de bekende 
Rock-weide.

In het gehucht Eggelbroek liggen er 
12 woningen langs een gemeente-
lijke, geasfalteerde weg, met alle 
nutsvoorzieningen. Geen cara-
vans, wel verblijven in goede staat. 
Langs deze weg was er trouwens 
volgens de Ferrariskaart reeds in 

1700 bebouwing.

Het eerste weekendver-
blijf werd gebouwd in 
de jaren ’50, de andere 
tot 1970. Juridisch lig-
gen zij volgens het ge-
westplan in recreatiege-
bied. Het gemeentelijk 
structuurplan Rotselaar 
selecteerde hun cluster 
als een verblijfsrecre-
atiepool. Momenteel 

is 75% van de huizen permanent 
bewoond.

Het provinciaal advies aan de 
Vlaamse regering is duidelijk: die 
mensen moeten daar weg, omdat 
het “landschappelijk waardevol 
gebied” is en dus herbestemd dient 
te worden naar open ruimte! 

Met één pennentrek wordt hun ei-
gendom waardeloos, want onver-
koopbaar en bovendien dreigen 
ze uit de boot te vallen voor een 
sociale woning, want ze zijn niet 
afhankelijk van een sociale uitke-
ring. Zullen ze dan misschien het 

ongelooflijke voorrecht krijgen om 
ergens iets te gaan huren, op hun 
eigen kosten wel te verstaan?

We vinden het onbegrijpelijk dat 
een VLD-gedeputeerde het ei-
gendomsrecht van deze mensen 
ondergeschikt acht aan het juiste 
planologisch kleurtje.

In de persmededeling van de pro-
vincie werd natuurlijk enkel inge-
zoomd op de positieve aspecten: 
aan 215 gezinnen werd de mo-
gelijkheid geboden om op hun 
huidige locatie te blijven. Maar 
volgens onze tellingen zouden er 
370 families op de 602 moeten 
verhuizen, dus 60 %. Hoeveel 
mensen doen dat vrijwillig? Welke 
schadevergoeding gaan zij krijgen 
van een overheid die geen centen 
meer heeft? In de raad protesteer-
den we fel tegen de manier waar-
op de dienst ruimtelijke ordening, 
gedekt door de deputatie, omging 
met een deel van de inwoners, die 
daardoor wellicht hun eigendom 
zullen verliezen.

Woninginbraken in Vlaams-Brabant sterk gestegen

De provincie is zelf natuurlijk niet 
bevoegd voor het veiligheidsbeleid, 
maar de gouverneur (gedeeltelijk) 
wel. Geregeld kregen we in het ver-
leden een overzicht over de veilig-
heidstoestand, maar nu was dat toch 
al wel meer dan twee jaar geleden. 
In het Nieuwsblad van juni stond 
een overzicht waaruit bleek dat 
het aantal woninginbraken in onze 
streek weer fel was gestegen. Je ziet 
trouwens meteen op de kaart dat de 
regio van Brussel meer dan reden 
genoeg heeft om “houd de dief “ te 
roepen! Wie de inbrekers zijn, staat 
helaas niet in de statistieken, maar 
het is een publiek geheim dat het 
iets te maken zou kunnen hebben 
met IJslanders, Peruvianen en andere 
Nepalezen.
De gouverneur gaf op vraag van het 
Vlaams Belang wat meer tekst en uit-
leg op de raadscommissie van 17/11. 

In de eerste plaats stelde hij dat het gaat 
over geregistreerde misdrijven: niet alle 
inbraken worden ook aangegeven. Het is 
dus nog erger dan de statistieken aange-
ven!

In de tweede plaats beweerde hij dat de 
woninginbraken de voorbije tien jaar toe-

namen, maar dat het aantal pogingen het 
laatste jaar niet meer steeg, waaruit hij 
concludeerde dat beveiligen werkt. 

De gouverneur betreurde dat er in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde na de 
splitsing van het arrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde nog steeds geen labo 
aanwezig is bij de federale gerechtelijke 

politie. Hierdoor worden minder “af-
stapping” ter plaatse uitgevoerd, en 
dus minder sporenopnames genomen, 
zodat minder inbraken opgehelderd 
kunnen worden. Met dank aan de fe-
derale regering!

Tweede frustratie van de gouverneur: 
De ANPR-camera’s die nu geïnstal-
leerd worden of al aangebracht zijn 
langs de snelwegen, zouden ook num-
merplaten kunnen herkennen maar 
helaas wordt de software niet ingezet 
bij het opsporen van inbrekers. Wel-
licht zouden deze camera’s door de 
Vlaamse regering enkel zijn aange-
bracht om het nakende rekeningrijden 
van vrachtwagens (en nadien auto’s?) 
te bewaken. Waarom wil men daar 
geen twee vliegen in één klap slaan?

Uiteraard hebben we deze terechte 
bekommernissen van de gouverneur 

doorgespeeld aan onze parlementsleden 
voor verdere opvolging. 

Barbara Pas had daarover ook al vragen 
gesteld aan minister Jambon, waaruit 
bleek dat een eigen volwaardig labo voor 
Halle-Vilvoorde er pas zou kunnen ko-
men in 2017. Hopelijk wordt er bij u dus 
niet ingebroken in 2016!

JUNI

Vlaams-Brabant verwerpt Brussels voorstel voor metropolitane gemeenschap  

Brussels Minister-President Vervoort liet 
aan de verzamelde pers weten dat hij de 
Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap 
wil laten uitgroeien tot een volwaardige 
politieke instelling met rechtspersoon-
lijkheid en echte beslissingsbevoegdheid 
bij de volgende staatshervorming. 

Hij stelde een dubbele structuur voor: een 
extra regering met ministers en een soort 
parlement met vijf vertegenwoordigers 
uit de drie gewesten, de federale over-
heid en de 111 gemeenten uit Vlaams- en 
Waals-Brabant.

We vroegen aan de deputatie of zij op de 
hoogte was van de Nota-Vervoort.

De gouverneur antwoordde dat ze die niet 
hadden gekregen en dat ze die ook niet 
gingen opvragen, aangezien ze het stand-
punt van Brussel toch al kenden en de 

Vlaamse regering bij haar oordeel bleef, 
namelijk dat zij daar niet mee zou instem-
men.

In de pers werd de “stoere” houding 
van de provincie in de verf gezet, 
de vraagsteller werd gemakshal-
ve weggegomd…

Tot in de South China Morning Post 
verwierf Willy Smout vorig jaar be-
kendheid dankzij zijn levenswerk: 
40 jaar lang bouwde hij aan zijn 
40 m2 grote maquette van de slag 
van Waterloo, waar Napoleon en 
Wellington tegen elkaar ten strijde 
trokken. 150.000 euro en 40.000 
werkuren spendeerde hij eraan. 
Wie hem het hele verhaal wil horen 
vertellen, is voor enkele uren zoet!


