
Vlaams Belang 
Standpunten over de Vlaamse Rand 
 
° De Vlaamse regering heeft de laatste vijf jaar van het Randbeleid geen prioriteit 
gemaakt, wel integendeel, ondanks het feit dat de bevoegde minister een N-VA’er 
was. Een algemene vaststelling is dat, hoewel de minister zichzelf voorstelde als een 
minister die het beleid voor de Rand horizontaal zou coördineren, dit allerminst het 
geval was. Voor bijv. onderwijsaangelegenheden verwees Bourgeois naar de 
minister van Onderwijs, voor mobiliteit naar de minister van Mobiliteit, voor 
Ruimtelijke Ordening naar de minister van Ruimtelijke Ordening enz… Bourgeois 
oefende zijn ‘horizontale functie’ allerminst uit. Er was gewoon geen ‘horizontaal’ 
beleid. 

° Bourgeois kent de Rand duidelijk niet. Hij borduurde gewoon verder op het beleid 
dat zijn voorganger Frank Vandenbroucke had ontwikkeld. In die zin hebben we 
meer dan eens in het Vlaams Parlement aangeklaagd dat we een minister voor de 
Rand hadden die – via de vzw De Rand - vloog op automatische piloot. En dat 
op een ogenblik dat de uitdagingen inzake de verBrusseling gigantisch zijn. 
VerBrusseling is de term die het Vlaams Belang jaren geleden gelanceerd heeft en 
waarmee bedoeld wordt dat de Rand een overvloeigebied is geworden van het 
Brussels gewest, met als gevolg een razendsnelle ontnederlandsing. Dat bewijzen 
alle indicatoren (cijfers Kind en Gezin over het aantal geboortes in al dan niet 
Nederlandstalige gezinnen, jaarlijkse cijfers van anderstalige  kinderen in ons 
onderwijs…) De anderstalige immigratie vanuit Brussel is bijzonder drastisch.  

Onze punten van kritiek in een notendop: 

 ° geen ‘horizontale minister’ 

 ° minister kende de Rand niet 

° heeft weliswaar decretaal bepaald dat de carrousel van voordrachten voor 
burgemeester in de Zes gestopt is (op voorstel van Vlaams Belang),  maar 
heeft geen poot uitgestoken om het op de helling zetten van de 
omzendbrief-Peeters door de BHV-akkoorden tegen te houden, net zomin 
als de uitbreiding van de faciliteiten voor Franstaligen inzake de splitsing van 
het gerechtelijk arrondissement.  

° probeerde alleen de gevolgen van de verBrusseling – de ontnederlandsing 
van de Rand -  op een eenzijdige manier te ondervangen, maar ging met de 
andere beleidsniveaus nooit in op de oorzaken, met name de stadsvlucht uit 
Brussel ten gevolge van de massa-immigratie. De Vlaamse regering dweilde 
met de kraan open. Alles was gericht op onthaal en ‘integratie’, niet op het 
terugdringen van de anderstalige instroom. We hebben intussen ook al de 
bedenkelijke reputatie dé gemeente van Syriëstrijders (Vilvoorde) te hebben. 
De hulp die de Vlaamse regering aan Vilvoorde biedt is zowat nihil. 



° inzake onderwijs zijn NIET de nodige maatregelen genomen om de 
anderstalige instroom al was het maar te verwerken. 

° inzake wonen werd geen voorrangsbeleid gevoerd voor jonge mensen die 
een band met de streek hebben. 

° de minister van Ruimtelijke ordening heeft de verstedelijking nog 
aangewakkerd, door op nogal wat plaatsen meer bouwlagen toe te laten. 
Dat trekt enkel nog meer anderstaligheid aan. 

° de beslissing tot optimalisatie van de Ring rond Brussel is op zich vrij 
positief, maar wordt op een onbegrijpelijke manier teniet gedaan door 
projecten als U-Place te vergunnen. Precies op het drukste punt van de Ring 
slaagt de Vlaamse regering er in mega-projecten neer te poten die de 
mobiliteit nog meer in de soep draaien. Zeker wanneer men weet dat op de 
Heizelvlakte ook het Neo-project en iets verder Just under the Sky ook hun 
beslag moeten krijgen. 

° Ook inzake het dossier van parking C heeft de Vlaamse regering zich op 
een kinderachtige manier koud laten pakken door de stad Brussel, het 
Brussels Gewest en de voetbalbond. De wijze waarop de Vlaamse regering 
kennis kreeg van de plannen rond parking C is een staaltje van Brussels-
Belgische arrogantie. En alweer de mobiliteit moet het ontgelden. 

° Minister Bourgeois en minister Muyters hebben De Gordel helemaal 
verprutst. Dankzij hun lankmoedigheid is het de facto het afgelopen met de 
Gordel als manifestatie die de Rand op de Vlaamse kaart zette. 

 
Een aantal voorstellen: 

° De volgende minister voor de Rand moet écht een horizontaal beleid 
kunnen voeren. De Rand moet zich op alle vlakken manifesteren als een 
gebied dat een eigen karakter heeft, en GEEN aanhangsel is van Brussel. Wij 
willen geen Brussel in de Rand. 

° De Rand, tot nog toe decretaal beperkt tot 19 gemeenten, moet decretaal 
samenvallen met geheel Halle-Vilvoorde. Dat maakt een coherent beleid 
voor het hele arrondissement mogelijk. 

° De Vlaamse regering moet het initiatief nemen om de problematiek van de 
verBrusseling, gevolg van de stadsvlucht uit Brussel en de massa-immigratie, 
op de politieke agenda te plaatsen. Het loutere onthaalbeleid moet plaats 
maken voor een veel assertiever “Vlaams karakter”- en ontradingsbeleid. 
Mensen die vanuit Brussel of een andere gemeente komen moeten weten zij 
zich vestigen in een gemeente die tot het Nederlandse taalgebied behoort. Dat 
gevoel moet het hele Randbeleid uitstralen. 



° De Vlaamse regering moet ophouden de verstedelijking van de Rand zelf 
mee in de hand te werken. (cfr. supra) 

° De taalwetgeving moet hoe dan ook strikt nageleefd worden, zeker in de 
gemeentebesturen en het onderwijs.  Het zelf voorzien van tolken en vertalers 
door lokale overheden geven wat dat betreft een verkeerd signaal. 

° Het straatbeeld mag uiteraard Nederlandstaliger. Het rapport van professor 
Boes is daarbij voor ons de leiddraad. 

° Halle en Vilvoorde moeten het statuut van centrumstad krijgen. 

° Inzake onderwijs moet de omkadering voor anderstaligen flink omhoog. 

° Inzake mobiliteit, en meer bepaald de Brusselse Ring, blijft het Vlaams 
Belang pleiten voor het sluiten van de Ring in het zuiden, om de Noordkant 
van de ring te ontlasten. Daarnaast vindt het Vlaams Belang de 
tramverbinding tussen Boom en de Heizel weggegooid geld. Men kan die 
verbinding perfect met een busbaan realiseren, en met dat uitgespaard geld 
een vervoersknooppunt realiseren van openbare vervoersmodi realiseren ter 
hoogte van parking C. 

° Het bovenlokale woonbeleid in Halle-Vilvoorde is veel te versnipperd. Inzake 
wonen pleiten we nogmaals opnieuw voor één grote woonregie voor Halle-
Vilvoorde, die eigenlijk een Vlabinvest in het groot moet worden: het 
verwerven en voorzien van gronden en woningen die aan een betaalbare prijs 
ter beschikking gesteld worden aan (jonge) mensen die een band hebben met 
de regio. Het is de enige manier om op een systematische manier jongeren de 
kans te geven in hun regio te blijven laten wonen. 

° Inzake welzijnsvoorzieningen is nog altijd een inhaalbeweging nodig ten 
aanzien van de rest van Vlaanderen. 

° Ring-tv dient ondergebracht te worden bij het beleidsdomein Vlaamse Rand 
ipv het beleidsdomein Media en vanuit het Randbeleid volledig betoelaagd 
worden door de overheid, zoals dat overigens met TV-Brussel gebeurt.  

 


