
 

 

CD&V-Congres  

Regeringsdeelname Leterme I – Standpunt Halle-Vilvoorde 

Vanuit Halle-Vilvoorde wensen wij een positieve boodschap te brengen : wij zijn 

blij met de nadruk op het sociaal-economisch beleid en in het bijzonder met (i) het 

principe van de solidaire samenleving, (ii) de welvaartsvastheid van vergoedingen, 

(iii) het versterken van de koopkracht en niet te vergeten (iv) de door CD&V reeds 

lang gevraagde maatregelen inzake kinderbijslag.  

 

De zogenaamde vaagheid van het regeerakkoord – een argument dat vandaag te 

pas en te onpas wordt opgeworpen - is een vals argument. Ietwat herkenbaar 

schreef Groen! bijvoorbeeld op 20 juli 2004 in een eerste reactie op het Vlaams 

regeerakkoord het volgende – ik citeer – “het regeerakkoord toont een aantal 

positieve punten maar blijft té vaag en biedt té weinig financiële duidelijkheid”. 

Amper twee jaar later was Vlaanderen vol lof over het gepresteerde werk van die 

Vlaamse Regering, trouwens ook een regering onder de vlag “Leterme I”.  

Werken – en als regering de kans daartoe krijgen - is daarom de boodschap. 

Niet alleen het regeerakkoord van Leterme I moet een kans krijgen maar ook de 

regering zelf.  

Leterme I moet de kans krijgen om - ook op het vlak van staatshervorming -  als 

regering resultaten te boeken. Halle-Vilvoorde aanvaardt vandaag dat dit niet in 
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één stap gebeurt maar wel – om in beeldspraak te blijven - zoals een “start to run” 

die kan leiden tot een heuse marathon, met een opbouw stap voor stap.   

Wat betreft de samenstelling van deze regering pleit Halle-Vilvoorde nadrukkelijk 

voor een vrouwelijk evenwicht waar ook CD&V haar bijdrage in levert.   

Tot slot, specifiek voor Halle-Vilvoorde, wensen wij dat Leterme I de punten die 

eigen zijn aan het arrondissement maar – het weze benadrukt – het belang van dit 

arrondissement ook overstijgen, concreet uitwerkt : wij denken hierbij aan (i) de 

noodzakelijke splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-

Vilvoorde hetgeen eindelijk moet leiden tot een degelijk justitieel beleid op maat 

van de gemeenten van Halle-Vilvoorde; (ii) de noodzaak aan een duurzame 

oplossing voor de problematiek van de luchthaven waarbij uitgegaan wordt van 

gelijke geluidsnormen (ook voor Brussel), gelijke internationaal aanvaarde 

windnormen en “vliegen zonder omwegen”,  en (iii) - hoeft het nog gezegd te 

worden - de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, een 

uitvoering van het nu bijna vijf jaar oude arrest van het Grondwettelijk Hof. Bij dit 

laatste wensen wij in de verf te zetten dat het drieletterwoord “BHV” niet louter 

een symbooldossier is maar veel verder gaat. Wij zijn er immers van overtuigd dat 

een doordachte staatshervorming tot een goede economie leidt die op haar beurt 

zorgt voor meer welvaart, maar ook voor meer welzijn, en dit voor iedereen. 
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