
N-VA 
Een geval apart: de Vlaamse Rand 
 
‘De splitsing van B-H-V heeft op het terrein niets veranderd’, bekende een notoir 
CD&V-politicus uit Zaventem. We vroegen die splitsing met z’n allen om de taalgrens 
voor eens en altijd bevestigd te zien. Wie in Vlaanderen komt wonen, moet zich 
integreren. Maar met het stevig pakket extra privileges dat de Franstaligen in het 
Vlinderakkoord kregen toegekend, wordt nog meer de indruk gewekt dat de Vlaamse 
Rand le très grand Bruxelles is. 
 
De 19 Vlaamse randgemeenten blijven verder internationaliseren. 27% van de 
bevolking heeft een vreemde herkomst. Daarbovenop komt de blijvende Franstalige 
inwijking.  
 
Gevolgen: een peperdure woningmarkt, jongeren en gezinnen die niet langer in 
eigen streek kunnen blijven wonen, een steeds minder Nederlandstalige en minder 
groene omgeving, plaatstekort en veel taalachterstand in het onderwijs, heel wat 
Nederlandsonkundige werklozen…. 
 
Visie 
De Vlaamse Rand vervreemdt. Heel wat Vlamingen voelen zich steeds minder thuis 
in hun eigen straat, wijk, dorp. Het sociaal weefsel komt maïzena, bindmiddel, tekort.  
 
Een beleid voor de Vlaams Rand moet daarom inzetten op twee pijlers. In de eerste 
plaats ervoor zorgen dat nieuwkomers zich maximaal en desnoods verplicht 
integreren. Zij moeten zich aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving. Niet 
omgekeerd.  
 
Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat de lokale gemeenschap sterk genoeg 
blijft, willen we mensen kunnen integreren en onderdompelen in onze cultuur. 
Onderdompelen kan je enkel als er genoeg water in het bad staat. Een tweede pijler 
moet dus jongeren en gezinnen maximaal de mogelijkheid bieden om in eigen streek 
te blijven wonen.  
 
Verandering voor Vooruitgang 

 We voeren opnieuw een versterkt beleid voor de Vlaamse Rand gericht op de 
huidige 19 gemeenten.  
 

 Een gastvrij lokaal onthaalbeleid ten aanzien van anderstalige nieuwkomers moet 
gepaard gaan met een resoluut integratiebeleid. 
 

 Na het negatief oordeel van het Grondwettelijk Hof over aspecten van het ‘wonen in 
eigen streek’-decreet, vaardigen we nieuwe beleidsmaatregelen uit voor een 
voorrangsregeling op de woonmarkt voor inwoners met een band met de gemeente.  
 

 De inkomensplafonds om in aanmerking te komen voor sociale woningen trekken we 
sterk op en het aanbod opwaarderen we kwalitatief, zodat ook jonge gezinnen van 
tweeverdieners in aanmerking komen voor een betaalbare woonst in hun eigen 
streek.  
 



 De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
realiseren de extra verwerving van 925 ha toegankelijk groen. 
 

 Het nieuwbakken Gordelfestival laten we uitgroeien tot een sportief gezinsevenement 
mét een boodschap: voor een Vlaamse en groene Rand. Daarbij worden ook 
culturele en toeristische aspecten meegenomen. 
 

 De resultaten van de eerste taalbarometer zetten we om in beleidsconclusies met de 
vereiste middelen.  
 

 Onderwijs zet in de Rand extra in op de integratie van anderstalige kinderen via 
taalbadjaren en op behoeftedekkende capaciteit met voorrang voor inwoners uit het 
Vlaams Gewest. Het huidig criterium ‘afstand woonplaats tot de school’ moet zich 
beperken tot de gewestgrens om te vermijden dat de klassen worden overspoeld 
vanuit Brussel en Wallonië.  
 

 Een meerderheid van de werklozen in Halle-Vilvoorde heeft een andere thuistaal dan 
het Nederlands. Velen kennen onze taal niet afdoende om in aanmerking te komen 
voor een job, terwijl er in de regio tienduizenden vacatures open staan. Toch 
weigeren sommigen alsnog een (gratis) cursus Nederlands. In zulk geval moet de 
werkloosheidsvergoeding geschorst worden.  
 

 Zoals bij de kinderopvang gaan we door met het opleggen van de kennis van het 
Nederlands voor de erkenning en ondersteuning van diensten door de Vlaamse 
overheid. 
 

 Bedrijven ondersteunen we bij de uitrol van programma’s in het kader van 
Nederlands op de werkvloer.  
 

 De grote achterstand inzake welzijns- en gezondheidsaanbod pakken we aan via 
initiatieven zoals Zorginvest (naar analogie van Vlabinvest).  
 

 We blijven de strategische projecten in de zes faciliteitengemeenten resoluut 
ondersteunen. 
 

 We realiseren de flankerende maatregelen die het Vlaams Strategisch Gebied 
Brussel (VSGB) begeleiden. 
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