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Naast een sportieve manifestatie is De Gordel het grootste massa-evenement dat het 
Vlaams karakter van de Rand benadrukt. Terwijl de Vlaamse regeringsleiders vandaag ter 
land ter zee en in de lucht hun Vlaamse spierballen laten rollen, voeren ze een beleid dat de 
Vlaamse eisen naar de prullenmand verwijst.

Uw aanwezigheid vandaag bewijst uw be-
zorgdheid over het Vlaams karakter van de 
Rand. En ze is terecht. Alle signalen staan im-
mers op rood. Zowel op het vlak van onder-
wijs, huisvesting, milieu als veiligheid kreunt 
de Rand onder de verBrusseling. In de meeste 
faciliteitengemeenten worden nog minder dan 
1 op 5 kinderen geboren in een Nederlandsta-
lig gezin. Een groeiend aantal Nederlandstalige 
scholen kampt met een steeds groter wordende 
groep anderstaligen waardoor de onderwijs-
kwaliteit er zienderogen op achteruitgaat. In-
tussen spreidt de criminaliteit zich verder uit 
vanuit de hoofdstad.

Franstalige  
veroveringsstrategie
De aanhoudende inwijking vanuit Brussel 
duwt de Vlaamse bevolking weg uit de gordel-
gemeenten. Maar voor sommige N-VA-minis-
ters gaat dit nog niet ver genoeg. Zo  pleiten 
ze openlijk voor de  inplanting van hoog-
bouwprojecten die de inwijking vanuit Brus-
sel nog zal aanzwengelen, wat uiteraard past 
in de Franstalige veroveringsstrategie. En 
de resultaten zijn ernaar: in heel wat deelge-
meenten in de Vlaamse Rand, in Ruisbroek, 
Zellik, Strombeek-Bever, Sint-Stevens- 
Woluwe, spreekt amper nog 15 procent van de 

jonge gezinnen Nederlands.

“Grand Bruxelles”
Met de bouwtoelating voor Uplace en voor ex-
tra stadsrecreatie in de Groene Gordel rolt de 
Vlaamse regering de rode loper nog verder uit 
voor de ontnederlandsing van de Rand. Door 
actief mee te werken aan de oprichting van een 
‘Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap’, die 
de volledige (oude) provincie Brabant omvat, 
geeft de Vlaamse regering de Brusselse expan-
siezucht extra wind in de zeilen.

Vlaamse eisen in vergeetput
Terwijl de Vlaamse regering de macht, de mo-
gelijkheden en de ministers heeft om hier een 
assertief Vlaams beleid tegenover te plaatsen, 
werd er nooit eerder een regeerakkoord ge-
schreven met zo weinig Vlaamse ambitie. De 
beloofde confederale aardverschuiving heeft 
plaatsgemaakt voor een ambitieloze middel-
matigheid, wars van elke Vlaamse reflex.

Het Vlaams Belang raadt de regeringsexcellen-
ties dan ook aan zich vandaag te onthouden 
van elke Gordelactiviteit. Als alternatief bieden 
we hen een hometrainer aan, die perfect hun 
beleid illustreert: een beleid dat Vlaanderen ter 
plaatse doet trappelen!
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