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A. Inleiding 
De Vlaamse Rand bestaat uit de 19 Vlaamse gemeenten die grenzen aan het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inclusief de zes faciliteitengemeenten. De Rand 
kenmerkt zich door specifieke  demografische tendensen, niet in het minst een sterke 
migratie vanuit Brussel met een verdere ont-Nederlandsing van de Rand tot gevolg. 
Het Nederlands staat dus onder druk. Daarnaast kampt de Vlaamse Rand met grote 
mobiliteitsproblemen, is wonen nergens duurder in Vlaanderen dan in de Rand rond 
Brussel en is er een schrijnend gebrek aan welzijnsvoorzieningen. Daarom heeft de 
Vlaamse Regering steeds een specifiek beleid gevoerd op maat van de Vlaamse 
Rand. Dat moet zo blijven. 
 
B. Analyse Peeters II 
Weinig nieuwe initiatieven genomen, maar verder gebouwd op het beleid van de 
vorige regering(en). Inzake wonen en mobiliteit ontbrak de creativiteit en de durf om 
beslissingen te nemen.  Het gevolg is dat de woningprijzen in de Rand verder stijgen 
en de files alsmaar langer worden. Er kwam ook geen structureel antwoord op het 
schrijnende gebrek aan welzijnsvoorzieningen. Het ontbrak niet alleen aan 
financiële middelen, er is geen totaalvisie voor de Vlaamse Rand. 
 
C. Onze visie 
1. Extra middelen en visie voor de Rand in regeerakkoord  
De problemen worden vaak met de vinger aangewezen, maar het stopt te vaak bij 
enkele initiatieven in de 19 randgemeenten. Een overkoepelend beleid voor alle 
gemeenten in Halle-Vilvoorde is nodig. Nog meer dan voorheen, zal het uittrekken 
van een budget dat in verhouding staat tot de noden in de Rand en de brede 
regio, de inzet van de komende jaren worden 

 
2. Promotie van het Nederlands onverkort verder zetten 
Het doel is in de eerste plaats het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te 
bevestigen, te ondersteunen en te versterken.  
 Het beleid om te voorzien in een onthaalbeleid voor nieuwkomers, waarbij die 

o.a. aangemoedigd worden Nederlands te leren, moet onverkort worden verder 
gezet. Dit biedt hen meer kansen op de arbeidsmarkt en is een belangrijke sleutel 
tot integratie in de lokale gemeenschap. 

 Belangrijk dat de ondersteuning van de Rand op het vlak van taal- en  
onthaalbeleid wordt uitgebreid naar de volledige rand en niet beperkt blijft tot de 
19 gemeenten. De situatie in Halle-Vilvoorde is van die aard dat de ondersteuning 
ook op actieve wijze moet gevoerd worden voor de andere gemeenten in de rand. 

 
3. Onderwijs is een topprioriteit 
Verschillende scholen in de Rand barsten uit hun voegen, de wachtrijen zijn niet te 
tellen en steeds meer anderstalige leerlingen kloppen aan de deur van scholen die 
daar eigenlijk niet op voorbereid zijn. Naast een structurele oplossing voor het 
plaatstekort in onze scholen, moet ook aandacht gaan naar de opleiding, de 
begeleiding en de omkadering van leerkrachten. 
 Het randbeleid moet hier meer op inspelen door middelen te voorzien voor de 

uitbouw van Lokale Overlegplatforms (LOP), voor een expertisecentrum op het 



vlak van ‘onderwijs’ en taalondersteuning, naar het voorbeeld van het Huis van het 
Nederlandstalig Onderwijs in Brussel.  

 Daarnaast is het aan de toekomstige minister, bevoegd voor de Rand om de 
capaciteitsproblematiek samen met de minister voor Onderwijs goed in kaart te 
brengen, op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en om het tekort aan 
scholen samen aan te pakken.  

 Zolang er geen centrumregio erkend wordt in Halle-Vilvoorde, zien we hier een rol 
weggelegd voor het departement en/of De Rand. 
 

4. Inzetten op betaalbaar wonen en een vlottere mobiliteit 
 De volgende regering zal in het kader van een groter woondebat oplossingen 

moeten vinden om het wonen in eigen streek betaalbaar te houden, zeker in de 
Vlaamse Rand. 

 Er is dringend nood aan een meer geïntegreerde aanpak over de gewestgrenzen 
heen met slimme investeringen. Dat moet leiden tot o.a. een optimalisering van 
de Ring, degelijke stationsomgevingen met voldoende parkeerplaatsen, 
randparkings en  nieuwe en vlottere aansluitingen zoals de Gewestelijke 
Expresnet-lijn in Schepdaal en bijkomende strategische sneltramverbindingen 
tussen Brussel en de Rand. Gelet op de nabijheid van de hoofdstad, zijn er zeker 
opportuniteiten om het fietsvervoer te optimaliseren. Daarom zijn er meer 
fietsGEN’s naar en rond Brussel nodig. 

 
5. Inhaaloperatie welzijnsvoorzieningen 
Vlaams-Brabant kampt al jaren met een structureel tekort aan 
welzijnsvoorzieningen zoals kinderopvang, ouderen- en jeugdzorg. Vooral Halle-
Vilvoorde en de Rand hinken achter het Vlaams gemiddelde op. De situatie is 
zorgwekkend, zo leert het rapport van de provincie Vlaams-Brabant ‘Investeren in 
welzijn - Een analyse van het welzijnsaanbod 2006-2012’: 
 Sinds 2006 is er in Vlaams-Brabant weinig vooruitgang geboekt op het vlak 

van subsidiering en erkenning van buitenschoolse kinderopvanginitiatieven 
voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Nieuwe initiatieven zijn vooral in het 
arrondissement Leuven gelokaliseerd. In Halle-Vilvoorde, waar het aanbod 
reeds bijzonder laag was, zijn er slechts drie opvangplaatsen op 100 kinderen. 

 Het geraamde aantal uren dat volgens de leeftijdsverdeling van de bevolking 
nodig is in de gezinszorg, geraakt in Halle-Vilvoorde slechts voor de helft 
ingevuld. Dit is veel minder dan in de andere provincies en het arrondissement 
Leuven. De invulling van de programmatie gezinszorg van de rand rond 
Brussel bedraagt 37,62%. 

 De crisisopvang voor volwassenen en jongeren tussen 16 en 18 jaar is in 
Vlaams-Brabant beperkt en ontbreekt helemaal in Halle-Vilvoorde.  

 In Vlaams-Brabant is slechts 42% van de programmatienorm van 
dagverzorgingscentra ingevuld, waarmee de provincie als laatste in de 
rangschikking komt te staan.  

 13 van de 19 gemeenten in de rand rond Brussel en 5 van de 6 
faciliteitengemeenten beschikken niet over een centrum kortverblijf voor 
ouderen.  

 In Halle-Vilvoorde blijkt het ook moeilijk te zijn om in voldoende lokale 
dienstencentra te voorzien, vooral ook wat betreft de invulling van de 
programmatie. 

 De nieuwe Vlaamse regering moet duidelijk werk maken van een 
inhaaloperatie, met concrete streefdoelen, vertaald in beschikbare plaatsen 



en budgetten om de achterstand in de welzijnssector aan te pakken. 
Welzijnsbeleid zou naast Onderwijs een topprioriteit moeten zijn, zeker in 
gevoelige regio’s zoals de Vlaamse Rand met een grote migratiedruk en een 
grotere aanwezigheid van ‘risicogroepen’ zoals kinderen, jongeren, 
alleenstaanden, anderstaligen en mensen van niet-Belgische origine. 

  
 
 

 


