Zondag 30 september
Laat de Zes (en dus ook St.-Genesius-Rode) niet stikken!
Laat je stem horen en geef een signaal!
Inderdaad, een dubbele oproep met evenveel uitroeptekens.
Een dubbele oproep met als enig doel dat er op zondagvoormiddag 30 september heel
veel VVB-leden aanwezig zullen zijn op de betoging in Sint-Genesius-Rode. De straten
van Rode moeten die dag toch serieus gevuld zijn met talrijke zwartgele
leeuwenvlaggen.
Waarom manifesteert die dag de VVB in en door Sint-Genesius-Rode?
- om de goednieuwsshow en dus de woordbreuk van CD&V (maar ook van sp.a, Open
Vld) rond de nepsplitsing van BHV én van het gelijknamige gerechtelijke
arrondissement te doorprikken
- om de francofone anschluss van de Zes bij Brussel openlijk en scherp aan te klagen
- om het failliet van het hele onzalige faciliteitensysteem en meteen de
onaanvaardbare poreusheid van de taalgrens (nog maar eens) onder de aandacht te
brengen.
Beste VVB’ers, we weten dat de eerste fase van de staatshervorming voor Vlaanderen
en voor Vlaams-Brabant in het bijzonder een zeer zware opdoffer betekent. Maar
daarom juist mogen we zeker niet bij de pakken blijven zitten en mogen we in geen
geval de moedeloosheid laten toeslaan. Als politieke drukkingsgroep (wat we toch op
de allereerste plaats moeten zijn) is het onze verdomde plicht de mensen in de
Vlaams-Brabantse Rand daadwerkelijk te blijven steunen. De VVB moet hun stem, die
in de Brusselse Wetstraat te weinig gehoord, ja zelfs genegeerd wordt, duidelijker en
scherper laten klinken. Daarom doe ik als voorzitter een beroep op alle VVB-leden en
roep op: kom op zondag 30 september naar Sint-Genesius-Rode om het Vlaamse
protest een waardige stem te geven. We gaan niet naar daar om de boel op stelten te
zetten en gefrustreerd te reageren met als enige gevolg dat de dagen en weken nadien
de overtuigde Vlaamse Rodenaars met de brokken blijven zitten. De VVB komt naar
Sint-Genesius-Rode om de zaak van de overtuigde Vlaamse Rodenaars te steunen!
Let wel op: er is gelegenheid om ook bij jou in de buurt met de bus naar de betoging in
Sint-Genesius-Rode te gaan. Telefoneer daarom als de gesmeerde bliksem (tijdens de
werkuren) naar het VVB-secretariaat 03 320 06 30 en een vriendelijke stem (zoals
steeds trouwens!) zal jouw inschrijving noteren en zeggen waar je op de bus kunt
stappen. Ofwel zet je je achter de pc en via e-postadres: bussen@dwarsdoor.be schrijf
je je in voor de bus. Je wordt dan zeker gecontacteerd!
Laat Vlaams-Brabant, laat de Zes niet stikken, laat je stem horen! Tot zondag 30
september in Sint-Genesius-Rode, dat zwartgeel zal zien van de leeuwenvlaggen!!!!
Guido Moons
Algemeen voorzitter VVB

