EENSGEZIND
EN
MASSAAL
BIJGEWOOND
Het t w a a l f d e

partijkongres

van de

H e t heette dat in de nieuwe
grondwet de grenzen van de brusselse agglomeratie zouden ingeschreven
worden. Zo had Eyskens plechtig verklaard En bij herhaling !
W a t werd het ^
In de senaatskommissie voor d e
grondwetsherziening moest Eyskens
toegeven dat hij het vlaamse la-^d
« verkeerd ingelicht » had De 'meerderheid van de
senaatskommissie
stemde tegen de plechtige belofte
van Eyskens

Volks-

u n i e is w a t i n h o u d , s t i j l , toon en massale o p k o m s t b e t r e f t d e tastbare en zichtbare w e e r s p i e g e l i n g g e w o r d e n v a n hetgeen d e partij na
,haar d o o r b r a a k van 1968 g e w o r d e n is : een
v o l w a s s e n , m e e r d e r j a r i g e p a r t i j d i e zich zeker
o p g e m e e n t e l i j k v l a k klaar heeft g e m a a k t o m
voor

een m o d e r n o p g e v a t t e en

vooruitstre-

v e n d e beleidstaak aan te t r e d e n .
Een g e m e e n t e l i j k e beleidstaak, d i e logisch is
i n g e b o u w d in haar federalistische vizie en in
haar bij uitstek m e n s e l i j k e b e l a n g s t e l l i n g .
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KONGRES DER VOLLEDIGHEID
voor een leefbare gemeente
in een federaal Vlaanderen

ten in een federaal Vlaanderen » een
geldig alternatief voor de kleurpartijen.
Die leveren dezer dagen trouwens op
hun beurt een sluitstuk, maar dan in
omgekeerde zin : het schouwspel van
'verwarring en besluiteloosheid, van
dwaze koppigheid en van onmacht. Het
twaalfde partijkongres kon niet beter
en overtuigender aantonen dat het anders kan, dat het anders zal moeten kunnen in dit land !
Eens te meer is ook gebleken wat echt
gezag is in een partij, demokratisch gezag en wat demokratische inspraak is.
Opvallend was de ernst waarmee het
inleidend referaat werd gehouden en
gevolgd, de ernst waarmee over rezoluties en amendementen van gedachten
werd gewisseld en waarmee over deze
materie werd gestemd. Opvallend de
grondige kennis van zaken, van een toch
zeer uiteenlopende en veel opvattende
materie, die meteen bewijst hoezeer het
de Volksunie in de praktijk ernst is met
haar steeds opnieuw beklemtoonde wil,
een volwaardige, een volledige en nu
vooral ook een meerderjarige partij te
zijn.

Opvallend bij en na dit kongres is de
vaststelling dat de Volksunie als partij
Verheugend — in volle strijd om een
haar winst van 1968 doelmatig en opti- nieuwe staatsstruktuur — is de eensgemaal heeft verwerkt zowel in de inter- zindheid (doch ook met alle wederzijds
ne struktuur, het programma, het ka- respekt) die op dit twaalfde kongres
der, de politieke vizie als in aanpak en tot uiting kwam. Het is uiterst belangoptreden naar buiten. Ze heeft zich in rijk te beseffen dat niet alleen de pardie twee jaar ingeleefd in de rol van
lementaire machine van de Volksunie
middelgrote partij en vorige zondag is gesmeerd loopt, doch dat ook de Volksmeer dan ooit haar kandidatuur als unie als strijdmacht, gewapend met een
grote partij duidelijk geworden. Dat stevig doordacht programma, bezield
zulks niet in de pers tot uiting is geko- met een zeer pozitieve benadering van
men tekent meteen de kloof tussen de de uitdaging, die ons niet alleen als
partij van de toekomst en de partijen volk doch ook als menselijke samenlevan het verleden, die aan deze pers in
ving wordt gesteld — we verwijzen
min of meerdere mate hun kortzichtig naar de monumentale kongresrede van
en totaal verouderd elektoralisme op- de partijvoorzitter — eensgezind klaar
dringen.
is om die strijd aan te gaan, overal.
Dit twaalfde kongres is nochtans de
Te midden van de hopeloze verwarzoveelste mijlpaal in de stelselmatige ring in de Wetstraat werd zondag niet
programmatieve uitbouw van de Volks- ver vandaar te Brussel een nieuw
unie. Deze keer aan de hand van de hoofdstuk toegevoegd aan de keure,
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
die de Volksunie heeft opgemaakt. Keudie nochtans voor de Volksunie geen re over de wijze waarop ze het land
aanleiding zijn om platgetreden paden wil herstruktureren, over de wijze
te bewandelen doch om integendeel in waarop ze de cellen van de demokratie,
een stoute en jeugdige vizie haar vlaams de gemeenten, wil besturen, geheel in
programma en haar ideologie te vervol- de lijn van haar opvattingen over nieuledigen in een logisch doorgetrokken we staatsstrukturen en nieuwe maatlijn. Meer dan ooit is de.Volksunie na schappelijke vormen : leefbare gemeenhet kongres van de « leefbare gemeen- ten in een federaal Vlaanderen in een

leefbare wereld. Ze heeft bij monde
van haar voorzitter tevens kordaat en
krachtig neen gezegd tot het geknoei
van regering en kleurpartijen in politiek, sociaal en ekonomisch opzicht,
vandaag en in de toekomst en haar eigen, valabele oplossingen vooi'gestelf?.»
Ten slotte is gebleken hoezeer de
«belegging» van het half miljoen Volksuniekiezers in 1968 een goede belegging
is geweest : dit twaalfde kongres heeft
ook bevestigd, na het kongres van 1969,
dat de Volksunie de geboekte winst
goed heeft gebruikt en dit goed gebruik ten dienste stelt van ons volk.

i«iili< 1 I 1 l i l i i i i M 1 t till

Dat is een. W a t is twee ?
Bij de bespreking van het wetsontwerp voor ekonomische decentralizatie, wetsontwerp nr 125, kapituleerde
de C V P. voor de socialisten (de
Vlaamse socialisten deden natuurlijk,
ouder gewoonte met hun franstaiige
Brusselaars en Walen meel en lieten
hun eis vallen om de randgerrteenten
onder het gezag van de Ekonomische
Raad voor Vlaanderen te brengeri.
De Vlaamse C V P en vlaamse B S P.
stemden eensgezind tegen het a m e n dement Schiltz, dat de randgemeenten bij Vlaanderen wilde.
Eyskens beloofde toen daf-, d l *
gunstig zou geregeld worden 'in dè
senaat.
'^
;
W i j zijn tans 10 maanden tater.
Het senaatsdebat staat voor de deur.
En wat zien we ^ Eyskens slikt z i j n
zoveelste plechtige belofte in.
De vlaamse socialisten hebben zich
natuurlijk weer neergelegd bij de eis
van de franstaiige brusselse imperialisten, hun partijgenoten. Zonder enige strijd. Goede oude tradities worden geëerbiedigd ! '
De vlaamse C V.P.-senatoren- worden weer eens uitgenodigd te k a p i t u leren.
W a n t er zou nadien een nieuw
wetsontwerp komen ! Z o er een
komt, dan onmiddellijk !
De bespreking van wetsontwerp»
125 mag niet begonnen worden, vooraleer het beloofde nieuwe wetsontwerp van Eyskens, dat de randgemeenten veilig stelt in de Kamer en
in de Senaat goedgekeurd is.
Anders is Vlaanderen zeker bedrogen I
-'!«'• • . - - -^^~ ^
En dan kunnen we hier schrijven
wat hun eigen krant « De Standaard »
vorige dinsdag schreef : De vlaamse
C.V.P. gaat weer eens door da
knieën.
W a t de vlaamse B.S.P doet. zelfs
zonder
tegenstribbelen,
doet
re
vlaamse C.V.P. na enig tegenstribbelen.
Het verschil in de praktijk is n u l .

.,<__*.«

t,

*

ê

t

ê

é

è_4

é

»

t

t

i

ê

t

t

*

*

»

*

WU

2

engij

terrein braak op gebied van
Klant is Koning.
Zo goed als geen verdediging
bestaat, namelijk weigeren te
kopen en het aantal Goeie Vlamingen moet heus niet zo
machtig groot zijn, enkele duizenden doorbijters is al genoeg.
Een winkelier die zo nu en dan
eens een verkoop ziet ontglippen zal spoedig mores geleerd
zijn en zijn taktiek aanpassen.
U.V.. Roeselare.
WAANZINNIGE WEDLOOP

HOOFDZAAK
De kleine vlaamse man die
te Brussel gaat wonen wordt
daar aan zijn lot overgelaten
en staat hulpeloos tegenover de
verfransende machten. Mensen
met een openbaar mandaat, zoals de volksvertegenwoordigers, zouden hem daar moeten
beschermen en de wetten doen
toepassen.
Wie, als vlaamse volksvertegenwoordiger, zijn tijd verliest
met andere zaken, doet aan
struisvogelpolitiek en sluit de
ogen voor het werkelijk gevaar.
Wij mogen van onze volksvertegenwoordigers toch eisen
dat zij duidelijk zien waar het
gevaar schuilt, wat belangrijk
is voor ons volksbestaan en dat
zij hun tijd niet zouden verkwisten met allerlei beuzelarijen maar zich met alle krachten inzetten voor de hoofdzaak.
H.B., Antwerpen.
LIMBURG DIERBAAR
OORD
Dit zou voor velen 't vaderland moeten zijn. Maar wat
maakt Brussel (de regering)
ervan ? Een echt kolonizatiegebied, als men de bevolkingsa a n g r o e i beschouwt. Een
kweekschool voor pendelaars
voor Nederland en Duitsland 1
Een schande voor de meerderheidspartijen. Eyskens beweerde op een van de laatste
joernalistieke vragen : « voor
de universiteit in Limburg nu
is niets voorzien (weggelegd)».
En daarmee kan de verdwaalde, uitgeputte C.V.P. het ditmaal zonder beloften stellen.
De ekonomische decentralizatie zal voor Limburg ook

maar een luchtbel betekenen
(misschien komen daar toch
wel slechts beloften !!!).
Waar blijven de postnummers van de Voergemeenten ?
Ook 'n schone blunder ! ! De
volgende maal : « Noodfonds
Limburg ».
J.S., Mol.
SMAL HOLLAND
Wij hoeven U de nood van
het nederlandstalig onderwijs
te Brussel niet te schetsen.
Daar waar wij vaak de onverschilligheid — om niet erger te zeggen — van onze Noor.
derbroeders moeten aan de
kaak stellen, verheugde het
initiatief van onze kring Amsterdam (sekretariaat : P.C.
van der Zon, Potgieterstr. 69/1,
Amsterdam) om aldaar een
kollekte te houden ten voordele
van het nederlandstalig onderwijs te Brussel ons ten zeerste,
(op 23 mei a.s.).
Het kollege van burgemeester en wethouders van Amsterdam achtte het wenselijk deze
geldomhaling te verbieden !
Wij durven U met aandrang
vragen uw protest bij het onze
te voegen.
Wij kunnen niet aanvaarden
dat een nederlands gemeentebestuur nederlandse mensen
verbiedt geld in te zamelen
voor het zo bedreigde nederlandse onderwijs te Brussel.

A.V.V.-V.V.K. Het tweede motto A.V.V.-V.V.K. deed mij met
een zeker heimwee terugdenken aan onze romantische flamingantentijd van de dertiger
jaren.
De eerste slogan Vlakok, is
er een van een heel ander
soort, ontdaan van alle romantisme maar vol van eigentijdse
nuchtere strijdlust. Klant is
Koning. Konden de Goeie Vlamingen, niet deze bedoeling in
de lezersbrief van J.H. uit
Gent, in WIJ nr 15 van 11/4/70
« Flamand Lammegoedzak »
maar de echte, goeie Vlamingen de slogan Vlakok in toepassing brengen en bij het uitgeven van hun lieve vlaamse centen er steeds de hand aan houden dingen te kopen die hun in
hun eigen taal aangeboden worden, en produkten met fransééntalige « Mode d'emploi » ofwel nog straffer « A lire tres
attentivement avant l'usage »
enzovoorts, beleefd maar kordaat van de hand wijzen en Nederlands eisen voor hun geld
wat zou het aanschijn van
Vlaanderen nog veel kunnen
veranderen, op gebied van
handel en ekonomie. Het is tenslotte de netzak van de winkelende huisvrouw die de ekonomie van een land bepaalt. Te
Brussel eisen dat men in het
Nederlands bediend wordt. Aan
onze vlaamse kust eisen dat
men in het Nederlands aangesproken wordt wanneer men
een handelszaak betreedt. Er
ligt nog een zeer groot aktie-

Tijdens een T.V.-uitzending
over de havenproblemen had
men het over tankers van... 1
miljoen ton. De ramp met de
Torrey Canon, waarvan de olie
de Noordzeestranden overspoelde en duizenden vogels een ellendig einde bezorgde, ligt ons
nog vers in 't geheugen. Welnu, de Torrey Canon is een
dwerg, vergeleken met zijn
broer van 1 miljoen ton.
De vraag is : gaat men die
waanzinnige wedloop
naar
steeds groter tonnemaat laten
betijen ? Dat men niet kome
aandraven met het smoesje :
onzinkbaar. Zolang er schepen
varen zullen er schepen zinken.
Of wellicht is het allemaal
zo erg niet, sedert men dat chemisch produkt beproefd heeft
dat de olie naar de zeebodem
jaagt ? ! Daar ligt immers al
zoveel, op die bodem, nietwaar : bommen en granaten en
nog andere afgedankte munitie, gifgassen, atoomafval, en
sinds enkele dagen is daar nog
een plutoniumstaaf bijgekomen
die slechts binnen 240.000 jaar
zijn radioaktiviteit zal verloren hebben...
Maar kom, het ligt er en het
ligt er goed. Wat het oog niet
ziet, deert niet, zeggen we
maar.
Maar ïn alle ernst, wordt het
niet hoog tijd dat de nodige
beperkingen opgelegd worden
inzake tonnemaat van de olietankers ? Zelfs als dat het be-

drijf van de oliemagnaten wat
minder winstgevend zou maken !
C.K.. Vilvoorde.
NIETS VERANDERD
De « Standaard » heeft zich
altijd gekenmerkt als een partijpolitiek blad als de verkiezingen naderen. De betrekkelijke objektiviteit van de rustige jaren wordt dan gewijzigd
tot enge — zo niet bekrompen
— C.V.P.-partijpolitiek.
Van enige konsekwente lijn
is er dan geen sprake meer. Zo
kon men enkele weken geledejj
in dat blad lezen dat de V.U. in
het parlement een zwakke oppozitie voert — welke oppozJtiepartij de jongste jaren voerde er dan een sterkere ? — en
de week nadien verweet dezelfde krant de V.U. dat ze onmiddellijk begint te « gillen » alfl
er sprake is van de grendels.
Dan is de oppozitie weer té
scherp... « De Standaard » verweet zelfs de V.U. een « burgerlijk » kieskliënteel te hebben, dit regelrecht overgeschreven uit de « Volksgazet ».
Als op een partij het etiket
« burgerlijk » het minst past
dan zal het toch wel de Volksunie zijn.
Zijn er weer onderrichtingen
gekomen van het C.V.P.-partijsekretariaat ? En moeten d«
Vlaamse belangen vlug wegg&
moffeld ? Dan zijn zelfs d«
grendels een weldaad vooJ
Vlaanderen !
Het klerikalisme is nog niet
dood.
P.S.. Mechelen.
De redaktle inzgl yeen Te*
RBtwoordellJkheld voor de 1»
hond der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt rfch hel
recht van keuze en Inkortln|
voor. Over de lezersbrievea
wordt seen briefwisseling ft
voerd.

B.V.B., Antwerpen.
TWEEMAAL ZES LETTERS
WAANZINNIGE WEDLOOP
In WIJ van nr 13 van 18/3/70
lees ik in de lijst Noodfonds
Limburg een storting van 100
fr onder het motto Vlakok
(Vlaamse Klant Ook Koning).
In WIJ nr 14 vind ik in dezelfde lijst een andere storting
van 100 fr onder het motto

NATIONALE

LOTERIJ

8»tt TRANCHE

TIEN MIUOEN
Tiwkking op H ma»

Brussel, 29 april 1970.
Betr.: na het kongres.

De *'WIJ" die u deze week in handen krijgt is
eèn kongresblad: twaalf bladzijden met verslag,
drie redevoeringen, waarvan twee bijna integraal
weergegeven en van de derde een uitgebreide san:envatting. Als hoofdbrok de indrukwekkende massa

kongresbesluiten, die zondag in het brusselse
kongressenpaleis werden aanvaard.
De redaktie versloeg met drie man en twee fotografen deze gebeurtenis, een van hen nam als
afdelingsmandataris deel aan de stemmingen zo-

K N SUKtHOOG lOT VAM

I

van de redaktie

|

dat de redaktie ook aanwezig was in de "kongreskeuken" wat wel een aparte belevenis i s . Ten
slotte ging de aandsicht van de hele redaktie ge-

dirrende drie dagen bijna geheel naar het "inblikken" van dit twaalfde partijkongres in het
blad, vermits er door het 1 meifeest slechts
drie dagen beschikbaar waren om de krant te ma-

HET BIUET : 200 Ir.
HET TIENDE I 32 ir.

77.1 J5 LDTEN V O O » EEN lOIAAL VAN

72 MILJOEN

ken. Dit i s dan de "kongresstatistiek" wat de
redaktie aangaat.
De zwaarste dobber is het behoorlijk persklaarmaken, tirografisch indelen en invormen var. de

irezoluties geweest, met aanpassingen docr amend e r i n g . Vooral de vele verdelingen en onderverdeWIJ-LEZERS VRAGEN BI| HUN OPTICIEN

Brilmonturen
Invoerders : VANDERBRUGGEN & Cf, Provinelesfraa» 95, ANTWERPEN
TEL (03)36.12.94
Optieten* t Vraagt het bezoek van onze
verteflenwoordlger !

lingen eisten de volle aandacht op. In de korte
t i j d die beschikbaar was hebben er een paar van
• ons wel "hun pere" gezien, om het in deze A«B.,
N.-tijd zo gesmade dialekt te gebruiken.
',- We hopen dat de lezer en vooral het kaderlid
met het rezultaat vrede zal nemen. En voor volgende week vragen we opnieuw vroegere inzending
van de kopij, want er is weer een werkdag minder.

WIJ
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Het is een lange weg van de uitbuiting tot de volledige ontvoogding van de arbeider. Een groot
stuk werd reeds afgelegd.
Met dankbaarheid denken we terug aan de pioniers van de arbeidersbeweging,
en

sociaal-demokraten

kristen-demokraten,

aan

hun

moed, hun strijd en politieke wil.
Met bewogenheid en heimwee
roepen wij de herinnering op van
het Daensisme, waarin de nationale
strijd en de sociale strijd organisch
samengingen.
Ook onze ongerusheid drukken
wij uit. De sociale beroering, vooral
in Limburg, heeft de maskers doen
vallen ten aanschouwe van heel
Vlaanderen. Er is een kloof gegroeid tussen arbeiders en sindikaten. De arbeiders zijn de vakbond :
dit moet opnieuw waar gemaakt.
Vandaag zijn de sindikaten ontmand.
De arbeider kan er niet op rekenen voor de opbouw van een nieuwe maatschappij.

De Volksunie van het arrondissement Leuven bracht op de plaats waar in 1902 socialistische arheiders tijden een hetoging voor het algemeen stemrecht door de «grade-siviek)-> werden neergeschoten bovenstaande l^ord aan met een tekst
die voor zich zelf spreekt In deze dagen -naarop de demnkrntische overwinninqev ntt het •••erleden gevierd worden paste
het te wijzen op het versagen van hen, die nog steeds menen namens de arbeiders te spreken.
.'««ITMI ?ïlT l i A M S a U '

M A N I FEST
OP 1 MEI 1970
VLAAMSE STRIJD
IS BEVRUDINGSSTRIJD
De Volksunie streeft naar de totale
ontvoogding en de opbouw van een nieuwe maatschappij zij wil gestalte geven
aan d^ levende demokratie, die zich uitstrekt tot alle terreinen, niet alleen van
het politieke leven maar ook or sociaalekonomisch en kultureel gebied.
De Volksunie wil langs de weg van de
politieke demokratie tot nieuwe strukturen komen.
Daarom moet het politiek gezag eerst
onafhankelijk worden van binnen- en
bu tenlandse ekonomische machten.
De ekonomische sektor ma^ niet enKe luisteren naar zijn eigen ekonomische wetmatigheden doch dient dienstbaar gemaakt aan de mens en de gemeenschap
GELIJKE KANSEN
- Volksunie : enige grote partij in
Vlaanderen, die het huidige bestel waarachtig kontesteert In haar programma's
heeft zij de slogan «gelijke kansen»
Vooropgezet. Dat betekent voor de
Vlaamse mens dat geen voorrechten worden toegekem die voortvloeien uit .e''oorte stand, klasse of sekse.
Dat ieder lid van de gemeenschap
moe* beschikken over eer bazisinkomen
«at eea reëel levensminimum waarborgt,

alle verworvenheden en voordelen van
onze kuituur toegankelijk maakt en hem
toelaat zijn persoonliikheid volledig te
ontplooien.

Dat de verbruiker moet beschermd
worden tegen ongebreidelde en bedrieglijke reklame en objektief voorgelicht.

Dat de werkelijke financièk last van
opvoeding en onderwijs door de gemeenschap wordt gedragen Het onderwijs
moet op maksimale ontplooiing vat alle
talenten gericht zijn.

KANS OP GELIJKE KANSEN

Dat alle pensioenen gelijk moeten zijn,
in zover ze door de gemeenschap bekostigd worden.
Dat in alle sektoren van de ekonomie,
onafgezien van streek, leeftijd of geslacht, gelijk loon voor gelijk werk
wordt uitbetaald.
Dat alle bedrijven hun personeel werven uit de streek ook wat de kaders betreft, zodat de semi-koloniale toestanden
van tans ophouden te bestaan.
Dat de nodige "^kale maatregelen
moeten getroffen worden om het nationaal inkomen rechtvaardig te verdelen
o.m. door de fiskaliteit zodat d* men'
bevrijd wordt van twee zorgen • de armoede als rem en de rijkdom rh prikkel
Dat de werknemer niet mag gebruik»
worden en afgeschreven als een vroegtijdig verouderde machine maar dat
ook in hem voortdurend wordt geïnvesteerd.

De Volksunie is er zich van bewust
dat de konsekwente veroverinf van gelijko kansen voor allen, in het huidige
bestel nog lang een mooie droom zal blijven Met de demokratizering van het
ekonomische leven werd nauweHiks een
begin gemaakt De grote vakbonden zoaden deze demokratizering moeten afdwingen maar zi1 bewiize» voortdurend
hoe sterk zij met het nolitiek-ekonomisch etablishment 'ijn verweven.
Opdat hun demokratizerinffseisen geloofwaardig zonden klinken, moeten zij
ïichzelf depolitizeren en demokratizeren.
NOOD AAN NIEUWE STRUKTUREN
De Volksunie verwerpt het winstprincipe als enig ekonomisch motiel Niet da
welvaart telt maar het welzijn van da
mens in de gemeenschap de welvaart is
hiervan een onderdeel De ekonomie
moet derhalve dienstbaar zijn aan Ie
totale welzijnszorg.
In geen geval mag de kwaliteit var
tiet levensmiHeu opgeofferd worden aan
het ekonomisch principe.

Daarom moet in de onderneming inspraak kunnen gelden De arbeidei moet
het doel van zijn irbeic' me kunnen
bepalen.
Als eerste stap ziet de Volksunie demokratische verkiezing var kontrole
organen binner het bedrijf. Alle werknemers zonder onderscheid moeten het
recht hebben om te kiezen, 'ich kandidaat te stellen zich te informeren en
deze informatie hekend te maken.
Uzurpatie van nroduktiemiddelen en
erfelük overdragen van produktiemïddelen moet bij wet onmogelijk worden
semaakt.
GROET
De Volksunie groet U allen die hier ea
in de wereld de strijd voeren tegen verdrukking.
In Vlaanderen groet zij vooral de arbeiders van het kempisch bekken die
in opstand gekomen zijn tegen verdrukking die zich richt tegen hun sociale belangen en hun menselijke waardigheid
De Volksunie leeft mee met de uitgebuiten i- de .3e wereld, met allen die
slachtoffer geworden 'iir var agressie,
verdrukkin-" of vooroordeel, zoals in tal
van europese lan'^en in Zuid-Oost-Azië.
het '^'Tirld n-Oosten
De Volksunie is van mening da' alleen
op bazis van <»rk<=-nning van menseliike
en national' °ieenli"'^i=n wpr^l'^vredP
en sociale rechtvaardigheid mogeujk i<^
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Ontwikkelingssamenwerking

Steun voor
eeuwig
bedreigden
'(red.) De franstaligen beginnen zich
vrijwel overal, in alle mogelijke diensten, als de bedreigden aan te stellen.
Zelfs daar waar er verhoudingen bestaan als die in de Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking : in een kader dat
2300 ambtenaren omvat zijn er ongeveer 600 Vlamingen en 1.700 franstaligen. En toch werd een vereniging opgericht om de bedreigde belangen van deze « geminorizeerden », de franstaligen
natuurlijk, te verdedigen. Het V.V.O.
heeft in een uitvoerige brief aan de
franstalige pers die de verdediging van
deze « bedreigden » had opgenomen.
daarop gereageerd. Deze nota ging ofwel in de scheurmand of hoogstens in
een dokumentatiemap, bij de zetters
kwam ze nooit terecht.
Op ironische toon wijst het V.V.O. er
onder andere op dat het eigenlijk de
Waalse eisen steunt : namelijk de 50/50verhouding verdedigt en daarbij dan de
bevolkingsverhouding en de belastingsgelden, waarmee toch wordt betaald,
buiten beschouwing laat. De pretentie
dat de franssprekenden ten slotte toch
maar de meest intelligenten en de
meest geschikten zijn, krijgt wel een
merkwaardige klank als men (met verwaarlozing van andere gegevens) deze
bewering legt naast de cijfers uit de
koloniale periode : toen waren er in een
franstalige administratie op ongeveer
10.000 agenten, ongeveer 6 000 Vlamingen en 4.000 franssprekenden.
Niet zonder reden wordt dan de vraag
gesteld naar de verantwoording van de
planmatige aktie van enkele ambtenaren in de betrokken dienst, en naar de
schuld die de opeenvolgende ministers
^(allemaal van de P S C . !), die stelselmatig franstalige landen kiezen, en de
Vlamingen al even stelselmatig weren.
Maar ja. hoe verdedigen geminorizeerden zich niet ! Ons oprecht medelijden !
Streekontwikkeling
nuchter bekeken

het

echte
antwoord
(aco) Het is onze taak niet ministerstaatssekretaris voor streekekonomie
André Vlerick te helpen bij het verzamelen van gegevens voor zijn antwoord
aan Wim Jorissen.

Verleden week, had
op de antwerpse d'-ote Mar\t de show van
de
V.T.B.-V.A.B.
plaats n.a.v. het i--jarig bestaan van de
pech verhelpingsdienst
« Wacht op de weg ».
De vijftigste
wagen
werd ter dier gelegenheid in gebruik genomen. Proficiat t

De V.U.-senator heeft hem gevraagd
of het onvermijdelijk was dat de Zwitserse aluminiumgroep Alusuisse haar
nieuw bedrijf niet te Zeebrugge maar
in Willemshaven gaat vestigen.
Indien Vlerick hierover volledige
klaarheid wil scheppen moet hij voor de
dag komen met elementen uit het Alusuisse-dossier waarvan de publikatie de
samenwerking tussen de twee staatsekretarissen voor streekekonomie, Vlerick en Delmotte, nog moeilijker zou
maken dan ze nu al is. De Alusuissezaak heeft namelijk een stekelige voorgeschiedenis.
Als Alusuisse met plannen voor de
vestiging van een nieuw bedrijf in België voor de dag kwam, werd de Zwitserse firma met een alleen in België denkbare eenzijdigheid georiënteerd naar
Wallonië.
Zo is Alusuisse met zijn plannen te
Amay aan de Maas ten noorden van
Hoei verzeild geraakt, verleid door financiële en fiskale voordelen die uit
nationaal-ekonomisch standpunt overdreven en onzinnig zijn.
Zo werd b.v. aan de Zwitserse groep
elektrische drijfkracht aangeboden tegen een zo laag tarief dat alleen dat
argument al van aard was om de Zwitsers ervan te weerhouden ook op de
antwerpse linkeroever of aan de Noordzeekust te gaan prospekteren.
Alumiumbedrijven zijn grote stroomverbruikers. Als de nieuwe waalse centrale van Tihange klaar zal zijn, moet
ze Alusuisse in Amay stroom leveren
tegen een zo laag tarief dat alle belgische industriëlen — ook de waalse —
van spijt hun handen zullen wringen.
Naar het ons voorkomt is bij die gelegenheid ook de teerling geworpen
over de andere nieuwe vestiging van
Alusuisse in West-Europa : Zeebrugge
werd genekt in het kabinet van minister-staatssekretaris
Delmotte, zonder
dat de vlaamse ministers de moed hadden om de kansen van Vlaanderen te
verdedigen zoals het hoort.
Misschien zal senator Jorissen bij gelegenheid ook ophelderingen vragen
over de omstandigheden waarin Chevron naar Feluy geloodst is.
Ook die firma was aanvankelijk niet
bereid haar prospektiewerk eenzijdig
tot Wallonië te beperken. Maar minist ïr-staatssekretaris Delmotte is bezeten
door de manie van de super-grote inplantingen en dus móést Chevron naar
Feluy. De door de regering toegekende
voordelen lieten geen andere optie
over.
De Walen vergissen zich indien ze
m e n t . dat dit plan een grote waarde
heeft voor de rekonversie van en de
tewerkstelling in hun streek.
Bij Chevron was de maat vol toen
de « Conseil Economique Wallon » en
het ministerie van ekonomische zaken
ook nog voor de dag kwamen met een
plan dat de aanleg voorzag van een
pijpleiding van Feluy naar... een noordfranse haven !
Zover laten waalse politici zich verblinden door hun nog nauwelijks verborgen gehouden annexatieneigingen in
zuidelijke richting. Chevron is er niet
op ingegaan, omdat de pijpleiding naar
Antwerpen voordeliger was.
Dat is de onthutsende werkelijkheid.
Ondertussen hebben de traditonele
belgisch-patriotische kringen de moed
niet om deze uitingen van evident «incivisme» aan te klagen.
Als er in België een staatskrizis
woedt, moet men de oorzaken niet zoeken in Vlaanderen. De bron van alles
ligt in de troebele sfeer van stelselmatige frankofilie die als een hipoteek op
deze staat weegt van zijn geboorte af.

Waarom deze Leopold Il-achtige meneer van de « Wacht op de weg » zo feestelijk
lacht ziet en leest u onderaan onze bladzijde...
Kolen en staal

vakbonden
hebben
gefaald
(aco) Ook in 1970 zal er een tekort
zijn aan kooks en aan kookskolen, indien het aanbod niet kan verhoogd worden.
Dat is een opmerking van de Algemene Direktie Energie van de E E G -Kommissie, in een recent gepubliceerd verslag over de stand der energie produktie
in de zes landen.
We zullen hier het hele verslag niet
ontleden, al kan men er allerlei gegevens uithalen die aantonen hoe waardevol de limburgse kookskolen zijn voor
de luikse ijzer- en staalbedrijven, en hoe
moeilijk het zou zijn limburgse kookskolen door aankopen uit een andere
bron te vervangen.
Tijdens de staking hebben de vijanden
van de limburgse mijnarbeiders meer
dan eens de indruk willen verwekken
dat Limburg blij mocht zijn, zijn kookskolen kwijt te geraken. «Indien de stakers te hard van stapel lopen, zullen de
luikse bedrijven hun kookskolen of hun
kooks elders kopen » is er toen gezegd,
met het doel de strijdvaardigheid van de
stakers te ontzenuwen.
Herhaaldelijk schreven we, dat de
luikse staalbaronnen het dan maar moesten proberen om ergens kookskolen of
kooks te vinden. Zich bevoorraden tegen een prijs lager dan of gelijk aan die
welke ze voor limburgse kolen betalen,
was totaal onmogelijk. Maar zelfs indien
ze bereid waren er meer voor te betalen,
zouden ze nóg geen kooks gevonden hebben, zefs niet tegen krankzinnig hoge
prijzen.
We blijven van mening dat de leiding
van de vakbonden door zwakheid en
wegens te nauwe banden met de establishment, de onderhandelingspozitie
van de limburgse werkers niet heeft willen valorizeren.

^

Ze hebben een gelegenheid laten voorbijgaan die zeker nooit meer terugkomt,
terugkomt.
Aan elke hausse-periode komt een einde en een toestand van schaarste blijft
op een markt nooit eeuwig duren. Zo zal
er ook een moment aanbreken dat de
hoogkonjuktuur van de staalnijverheid
afzwakt, en dat het moeilijker zal worden de ondertussen met alle middelen
hoger opgevoerde produktie van kookskolen te verkopen.
Dan moet men ons niet komen vertellen dat de limburgse stakers destijds
het onmogelijke gevraagd hebben.
Elke sociale onderhandelingspozitie
wordt bepaald door strategische omstandigheden die éénmalig zijn en misschien
in die vorm nooit meer terugkomen.
In Limburg hebben de leiders van de
gevestigde vakbonden gefaald. De troefkaarten die voorhanden waren hebben
ze niet kunnen, niet durven of niet willen uitspelen.
Het is stil geworden rond de koUektieve tragedie. Maar samen met tienduizenden dragen we een wrange herinnering
mee voor het hele leven.
We stellen er prijs op de verantwoordelijkheden nog eens duidelijk vast te
stellen. Met medeplichtigheid van het
sindikale establishment heeft de regering een miljardengeschenk aan de luikse staalbaronnen gegeven, op de rug en
ten koste van het limburgse volk!
•

Benelux-samenwerking

bijeenkomst
van de
raad
'(red.) Op 25 april jl. vergaderde weer
eens dit matte, gladgestreken advizerend lichaam dat verondersteld wordt,
de «regeringen» teadvizeren bij 't verder
doorvoeren van de integratie van de Lage Landen.
Dit jaar gaan de vergaderingen door
in de Eerste Kamer te Der. Haag. De
V.U.- was vertegenwoordigd door voorzitter Frans van der Eist en senator van
Haegendoren.
Eens te meer was het vooral van nederlandse zijde dat op vooruitgang van
Benelux werd aangedrongen.
Het is duidelijk dat, uit vrees voor de
Walen, België momenteel remt, altans
op het politieke en kulturele vlak.
De «regeringen» blijken het anderzijds
roerend eens om de zoveel mogelijk de
inspraak van de Raad te beperken.
In deze Raad zijn immers alle partijen
van de drie landen vertegenwoordigd
zodanig dat eensgezinde aanbevelingen
van de Raad, de partijen er toe zouden
verplichten ook in de eigen parlementen vaart te zetten achter Benelux. Voorlopig is daarvan weinig of geen sprake,
al wordt er van vlaamse en zeker van
vlaams-nationale zijde wel regelmatig in
die richting aangedrongen, waarbij gewezen wordt op de wél voortschrijdende
ekonomsche integratie, die eehter ook
van waalse zijde tegenstand ondervindt,
wanneer bepaalde aspekten van deze
ekonomische integratie niet in het
Waalse kraam passen.
Zo zien we dat ook op het (zij het hier
reeds beperkt) internationaal vlak de
Walen en frankofone Brusselaars hun
voogdij op het geheel van het belgisch
staatsbeleid met alle middelen pogen
te handhaven, zeker op het vlak van een
heel-nederlandse samenwerking, die ze
schuwen ais de pest.

wu
TE VEEL VLAMINGEN ?
E r zijn in België natuurlijk
t e veel Vlamingen, zo m e n e n
h e t ten minste diep in h u n h a r t
onze politieke tegenstanders.
M a a r volgens het F.D.F, zijn er
ook t e veel Vlamingen in de
brusselse plaatselijke en gewestelijke diensten van het min i s t e r i e van Financies. Dat ligt
h u n zo zwaar, dat ze er t w e e
k e e r hebben over geïnterpelieerd. Baron en minister van
Financiën, Snoy en d'Oppuers
heeft geantwoord dat deze personeelsleden in princiep tweetalig moeten zijn en dat slechts
bij gebrek aan tweetaligen,
èentaligen worden aangesteld.
Bovendien is er sinds jaren een
t e k o r t aan franstalige kandidaten. De achtbare minister zou
«chter graag een 50/50 verhouding invoeren. Op die m a n i e r
ï o u de minister niet alleen de
y i a m i n g e n willen uitschakelen
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m a a r zelfs hen benadeligen die
zich de moeite deden de tweede nationale taal t e leren, het
F r a n s ! Er zijn dus inderdaad
t e veel Vlamingen en ze zijn te
bekwaam. Weg er mee !

TEGENZET
De senatoren Baert, Elaut,
J o n s s e n en van Haegendoren
hebben een wetsvoorstel ingediend om aan de vrije gesubsidieerde scholen die aan h u n
leerkrachten niet dezelfde politieke rechten waarborgen als
deze waarover de leerkrachten
rijksonderwijs beschikken, de
werkingstoelagen t e ontzeggen.
De leerkrachten rijksonderwijs mogen vrijuit een kandid a t u u r aanvaarden bij alle verkiezingen. Zij moeten geen toelating vragen doch alleen de
minister op de hoogte stellen.

anti - mars
Al sinds vele jaren heeft ook
in. Brussel
telkens
een
anti'
atoomm,ars plaats. Zoals de hemngstelling
zelf
voor
het
fitoomgevaar,
zo is ook de beiangstelling
voor deze
betoging
Weeds verminderd.
Dit
betekent
helemaal
niet dat
het
atoomqevaar
nu kleiner
zou
tAjn dan een paar jaar geleden,
bet tegendeel is waar ! Dat betekent evenmin dat de gewone
^an in de straat nu
minder
Aan vroeger de atoomdood
zou
Vrezen, maar hij heeft er wel
fninder belangstelling
voor gekregen Iedereen die tegen het
gewelddadig
doden van medemensen is, en dat is
iedereen,
kan dus niet anders dan simpatie voor deze
manifestatie
hebben.
Dat
deze
betoging
steeds
meer in de handen is geraakt
VOT) bepaalde
elementen
die
zich eigenlijk nog heel weinig
Van de oorspronkelijke
bedoeling aantrekken,
is heel zeker
geen geheim, en kan
trouwens
hok door niemand worden betwist De anti-atoommars
is nu
Veel meer een « anti-mars » geworden Bijvoorbeeld
anti-Griekenland Moet het hier herhaald
ivorden dat het
kolonels-regiem
vn Griekenland
ook door ons
als onaanvaardbaar
wordt beschouwd ? Dat het grootste gevaar voor de Vlamingen in dit
land juist zou voortkomen
van
een gelijkaardig
regiem in dit
land ' Maar is het niet evenzeer juist dat als wij, en trouwens
iedereen,
voortdurend
pioesten protesteren
tegen alle
^oaelijke diktaturen
in de weeld. er geen einde zou aan kofnen ' Is Saoedie-Arabië,
is
^gypte,
is de Sovjetunie
niet
evenzeer
een
diktatuur
als
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Griekenland
? En als men zich
houden wil aan de « jongste »
diktaturen,
dan moet
TsjechoSlovakije
toch nog meer belangstelling
krijgen dan Griekenland /
Tijdens de anti-atoommars
te
Brussel hebben heel scherp toekijkende joernalissten één enkel
opschriftje ontdekt waarop herinnerd werd aan de
bezetting
en de onderdrukking
in Tsjecho-Slovakije.
Alle andere gingen dezelfde richting uit. Dit
is ongetwijfeld
het goed recht
van een betoging als zij maar
niet beweert alle onrecht aan
te klagen, zodat wat zij niet
aanklaagt
zou
moeten
beschouwd worden als aanvaardbaar en zelfs als goed Dat gaat
nikt meer Dat is een eenzijdigheid die deze mars tot een partij-betoging
omvormt
iDinamiSvrie en kracht zijn eigenschawen
van een goede betoging Het moet duidelijk
zijn
dat het niet gaat om een vereniging van
zondagswandelaar'i.
Volledig akkoord. Maar waar
belangrijke
en totaal
zinloze
vernielingen
worden
aangericht, zoals die in het Noordstation, is de grens zeker overschreden. En dan denkt
iedere
burger min of meer
duidelijk
aan zijn belastingbrief
' En dan
denken de vlaamsgezinden
bitter aan de straffen voor de enkele zeldzame vernielingen
die
bij Vlaamse of niet-sindikale
sociale betogingen ontstaan. Vernielingen die nooit zo gepland,
maar inderdaad in de hitte van
de betoging gebeurden.
« Repressie » heeft beslist geen goede klank in Vlaanderen,
maar
tegen voorrechten,
ook voorrechten om te vernielen,
past
steeds prote.^t

Ook de leerkrachten gemeentelijk onderwijs hebben dit recht;
zij mogen eventueel niet zetelen indien zij in gemeentelijke
dienst werken.

BIJ EEN INCIDENT
In de senaat is er opnieuw
herrie geweest omdat de senaatsvoorzitter voor de derde
maal op enkele maanden het
reglement op willekeurige wijze interpreteerde om de meerderheid ter wille t e zijn.
Het is een ernstig geval dat
het beeld van de objektiviteit
v a n de senaatsvoorzitter sterk
aantast. Of dit nu gebeurt onder invloed van de C.V.P. of
v a n de
meerderheidspartijen
dan wel of het uitsluitend v a n
d e voorzitter afhangt, is bijzaak.
Van de t w e e zaken een : ofwel
staat in het parlement
de
voorzitter boven de partijen en
heeft hij alleen h e t reglement
e n de objektiviteit als leidraad, ofwel is hij een m a n
v a n de meerderheid, die de bewegingen v a n de meerderheid
vrij spel geeft m a a r die van
de oppozitie verhindert, zelfs
tegen het reglement in.
I n het eerste geval worden
d e rechten van de oppozitie
gevrijwaard en kan de voorzitt e r terecht op gezag aanspraak

maken. In het tweede geval is
het duidelijk dat de oppozitie
in de voorzitter een tegenstander ziet evenals in de meerderheidspartijen en dat er van
gezag geen sprake meer kan
zijn.
Willekeur en objektiviteit
gaan niet samen Het aantal incidenten in de senaat zal in dit
t w e e d e geval crescendo gaan.
Omdat het nogal duidelijk is
dat w e geen sektarisme zullen
aanvaarden onder het bedrieglijke mom van een objektiviteit als ze geen pijn doet m a a r
die overboord geworpen wordt
als ze onaangenaam is voor de
voorzitter of voor de meerderheidspartijen.

KULTURELE
« AUTONOMIE »
De senaatskommissie voor de
grondwetsherziening heeft art.
59bis (betreffende de zogen a a m d e kultuurautonomie) gestemd. De V.U.-vertegenwoordiger senator Baert, heeft zich
bij de eindstemming over het
artikel in zijn geheel onthouden.
Uiteraard is de V.U. voor kultuurautonomie, doch : 1. De bew e e r d e kultuurautonomie van
art 59bis is zeer zwak en weinig verstrekkend, terwijl de
tekst tegelijk de evolutie n a a r

uitbreiding van de bevoegdheden van de kultuurraden afhankelijk m a a k t van grendels,
nl. bijzondere meerderheden,
die aan de waalse gemeenschap
zullen toelaten, chantage t e
plegen, en elke vooruitgang
naar meer autonomie te beletten of met pariteit te doen betalen. 2. In de tekst worden
niet de minste eigen financiële
middelen voorzien voor de kultuurgemeenschappen, zodat d e
autonomie in feite
illuzoir
blijft.
De V.U. heeft in de loop van
de besprekingen alle teksten
en amendementen gesteund en
gestemd die de kultuurautonomie konden uitbreiden en verbeteren.
Haar
uiteindelijke
houding zal afhankelijk zijn
van de werkelijkheid van kultuurautonomie, en van de afwezigheid van grendels op de
uitbreiding ervan.

MANKE FILMPROJEKTIE
Er dient in verband met d e
niet ten volle geslaagde projektie van « Mooi Vlaanderen ' »
tijdens het V.U.-kongres van
vorige zondag op gewezen dat
zulks niet te wijten is aan een
fout in de kongresregie doch
wel aan de nalatigheid van de
firma die voor deze projektie
slordig is te werk gegaan. Daardoor kon de film niet in optimale voorwaarden geproiekteerd worden.
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Senator Jorissen en volksvertegenwoordiger
Sels waren er verleden week te Mechelen
aan de ingang van de scholen drukwerk werd uitgedeeld
waarin opnieuw het misnoegen
leraren te lezen stond over het uitblijven van hun loon.

hij toen
van de

in de senaat
Het voornaamste p u n t van de agenda
Van de Senaat vorige week donderdag
Was de herziening van artikel 104 v a n
d e grondwet, het artikel over de Hoven
Van Beroep.
Er werd verwacht dat het F.D.F., gesteund door de P.L.P. en de P . S . C , zou
Stormlopen tegen dit p u n t en de meerderheidspartijen h a d d e n zich op dit offensief voorbereid. De bedoeling was de
diskussie over het a m e n d e m e n t van h e t
F.D.F, t e smoren door hen uitvoerig
feun s t a n d p u n t te laten motiveren over
de zaak zelf.
De meerderheid en de voorzitter v a n
p e Senaat, die hetzelfde s t a n d p u n t had,
h a d d e n echter zonder de waard, de
Volksunie, gerekend.
Senator Jorissen had ontdekt dat het
Smukken v a n het a m e n d e m e n t van het
F.D.F, een duidelijke overtreding w a s
y^n het reglement en had schriftelijk
pij motie v a n orde, het woord gevraagd
VVer dit punt. Hij beschouwde dit als
POT voorafgaande kwestie.
Tegen alle tradities in weigerde voorzitter S t r u y e echter aan de V.U.-frakpevoorzitter dadelijk het woord te vertenen en m e e r zelfs dan dat, d e voor-

zitter van de F.D.F.-fraktie, Lagasse
kreeg het woord.
Onmiddellijk gingen natuurlijk de
poppen aan het dansen. Wim Jorissen
begon luidkeels te protesteren en luidkeels bil Jorissen is luidkeels, de m i k r o
v a n de voorzitter kon dat niet overstemmen.
Er w a s minutenlang herrie, die dan
een vijftal minuten verstomde, om dan
opnieuw te beginnen.
Jorissen vond toen dat het reglement
opnieuw overtreden werd door het feit
dat de motivering van een stemming
zeer kort moet zijn, en ten hoogste een
paar minuten mag duren. Ook dat is regel. Senator Lagasse bleef m a a r praten.
Hij zou meer dan een kwartier spreken. De V.U.-fraktie n a m dit niet. Toen
voorzitter S t r u y e Jorissen tot de orde
wilde roepen, vroeg die het woord om
uitleg te geven. De voorzitter, die wist
dat hij ongelijk had, sprak dan echter
v e r d e r niet meer over die orde. Senator
Bouwens riep echter dat het een schande was, w a t er gebeurde en dat de
voorzitter een diktator was. Nieuwe
herrie... De Volksunie senatoren begonnen dan op h u n b a n k e n t e t r o m m e -

len om een einde te maken aan de rede
van Lagasse.
Toen deze het tumuU wilde beheersen door luider te spreken begaf hem
de stem. die schor werd. Heel het effekt van zijn rede was hierdoor gebroken en onder spottende kommentaar
kon hij het podium verlaten.
Na Lagasse kwamen Risopoulos en
Ansiaux van de P.L.P. en Destexhe van
de P.S.C, nog zijn standpunt bijtreden,
m a a r bij de stemming bleek het dat de
P.L.P. zelf verdeeld was. De drie Henegouwers, stemden voor, omdat Bergen
ook een Hof van Beroep krijgt en de
helft van de P.S.C, onthield zich.
Slechts vijf P.S C.-ers stemden tegen.
Voor de B S P. was er dit slechts één,
senator Dehousse. Het aantal tegenstemmen was beperkt tot 29 tegen 124
vóór (B.S.P. buiten Dehaene voltallig,
C.V.P. voltallig, de V.U. alle 14 en de
Vlaamse P.V.V.). Er w a r e n zeven onthoudingen, meestal P.S.C, en 19 afwezigen waaronder enkele liberale franskiljons zoals Lahaye en Merchiers.
Voor het overige gebeurden er vorige
donderdag geen ophefmakende dingen
en dinsdag zetelde de Senaat niet in

openbare vergadering : te veel kommissiewerk.
Het bureau van de Senaat vergaderde zijnerzijde en wees met 6 s t e m m e n
tegen 4 en een onthouding het ver7nek
van enkele senaatsambtenaren af om
zich kandidaat te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Stemden tegen :
de C.V.P., de P.S C. en de B S P -er v a n
Bogaert. Stemden voor twee P.V.V.-ers,
de V.U.-man en de vlaamse socialist
van der Bruggen. Onthielr" zich d e
P.S.C.-er Debucqoy.
Eindigen wij met een humoristische
noot. Na de jongste vergadering van d e
kommissie Nationale Opvoeding verklaarden de leden van de meerderheid
triomfantelijk dat ze eindelijk senator
van Haegendoren het zwijgen hadden
opgelegd.
Wat was er gebeurd ?
De voorzitter van de kommissie was
afwezig en m e n had senator van Haegendoren als oudste aanwezige gevraagd de kommissie voor t e zitten
Volgens de leden van de meerderheid
zal de kommissievoorzitter voorlaan
dikwijls ziek zijn !
Senator van Haegendoren, let o9
uw zaak...

^M

TUSSEN

Wie denkt dat er op dit ernstige kongres alleen maar ernstige dingen te zien
waren heeft het mis voor. In de rand
ervan waren een hoop lollige dingen
bijeen te rapen. Vanop de persbanken,
links van het podium, had men een ruime blik op de bonte mengeling van kongressisten uit het ganse vlaamse land.
Uit al deze « dingen » bloemleesden wij
voor u er enkele « tussendoor ».

DOOR
de pers-presse naar een restaurant voor
een hartig stukje eten. Daar zaten wij
zelf rechtover een katalaans fotoreporter, die al vijf jaar in België werkt voor
een persagentschap en als katalaans nationalist aardig — in het Frans — over
de «vlaamse kwestie» kon meepraten.

•
Over de deftige C.V.P.-jongeren die
in kongres bijeenkwamen, over een
waals socialistisch kongres zonder animo
en over een verklaring van blauwe
krullebol De Clercq, wisten sommige
vlaamse bladen maandag meer te vertelen dan over een totaal vernieuwend
partijkongres van de Volksunie met belangrijke verklaringen over de politieke aktualiteit. Tot deze bladen is nog
steeds niet doorgedrongen dat de V.U.
de derde partij is in Vlaanderen en
steeds groter kans maakt, de tweede
partij te worden. In « Volksgazet» was
er zelfs niets te vinden. Arme «vlaamse» pers...
De telling der stemmen verliep zeer
vlot, uitgenomen wanneer van westvlaamse — alweer — zijde geprotesteerd werd toen bleek dat men één
keer «vergat» de stemmen van een bepaald arrondissement mee te tellen. Was
de tellier wellicht een dringende behoefte gaan voldoen ?

Nou ja, de jongen
Toen wij het kongresgebouw binnen
kwamen, daar waar de mannen van de
brusselse afdeling de «vlaamse » postzegels verkochten moesten wij naar de pen
grijpen. Een meneer die zich een paar
vellen zegels had aangeschaft stond die
voorzichtig plooiend in zijn boekentas Oo
te bergen tussendoor zijn geheim mompelend • « Daarmee schrijf ik een brief
naar Eyskens ! ».
In het kleine perszaaltje zat tv-nieuwsman Jan Schodts al te wachten, net een
vroege vogel, met fris gelaat en nog natte haren Een lieve hostess bracht hem
een dampende koffie. De nieuwsjager
van de BR.T. wreef zich in de handen
en bracht de koffie naar de lippen en
riep uit : « De Volksunie verzorgt haar
public-relations » Verder geraakte de
man niet, hij verslikte zich en de koffie
vloog in het rond' De man van Belga, die
met een plechtige kommunikant zat,
schudde zijn kostuum af...

kwam

ook al van

ver...

zanten : mannen en vrouwen van alle
leeftijden, van veelkleurige jonge mensen, die de woorden van hun voorzitter
niet willen missen. Een van deze mensen, een meneer van rond de vijftig
wou voor zijn foto-album een fotootje
van de gi-ote vergadering. Hij kwam
naar voor gestapt, de kleine foto-boks
op de buik Hij beklom, zoals het hoort,
een stoel maar ging tegen de mat.
(Eerste .miclukking). Kroop weer rei ht.
klam opniteuw. Bracht het « toestel »
voor het oog, hij hoefde h^t niet in te
stellen want er was niets aan in te stellen, drukte op c' - knop maar de bli'
ging niet af. (Tweede mislukking) Dan
maar zonder blits. En nog eentje : je
kunt nooit weten, de eerste kon eens
mislukt zijn... Terug op de begane
grond ging het toestel zorgvuldig in de
plastieken hoes.
Toen mevrouw Nelly Maes met haar
mini-mini-kleedje aan een paar keer
voorbij de perstafeltjes scheerde en de
trappen naar het podium opbolde werd
er achter de perstafels een pronostiek
gemaakt of het nu wel zwart of donkerblauw was dat even van onder de rand
van haar bloemenkleedje piepte. (Foei !
foei ! )

•
Onze drie brusselse mandatarissen
hadden in de zondagnamiddagzitting
het juiste ogenblik gekozen om op de
bomvolle zaal een mild beroep te doen
teneinde hun brussels kiesfonds wat
aan te dikken. De drie «fronters», gebruikmakende van hun charme de beminnelijke Anciaux, de stoere Defacq
en de fijn-lachende Claes, trokken met
mandjes door de zaal. Rezultaat " het
verrassend bedrag van '^T 985 fr, 10
gulden en 100 luksemburgse franc- De
Groot-Nederlandse-Gedachte
kreeg
heel even gestalte...

Het owde België trok

voorbij...

De stemmingen over de amendementen waren al een heel stuk over tijd en
het middaguur was reeds lang overschreden toen een meneer, nog een echte, een
die de tijd achter de Ijze r had meegemaakt, tot zijn bejaarde maar bijdehandse dame zei : « 't Is tid veur de soepe '»
De redakteur van « D3 Bond » die « kinderlijk » zat mee te genieten fluisterde :
« Mooi boerevolk hé ! »
•
In de namiddag, wanneer het meeste
volk het kongres bijwoont, is de vergadermg een kleurrijke waaier van simpati-

Het «revolutionaire» amendement (en
deze aanhalingstekens zijn dan toch'
niet minimalizerend bedoeld) van het
arrondissement Brugge over de verhaalbelastingen, lokte de langste en meest
spannende diskussie uit tiidens bespreking van de rezoluties Het kwam tot
een bekgevecht tussen de lange, bonkige brugse woordvoerder en de kongreskommissie, maar de demokratische inspraak bleef gewaarborgd mede dank
zij het aandringen van de arrondissementsvoorzitter van Oostende, die zijn
buren steunde in hun verzoek naar
meer repliekmogelijkheden. Het vieï
trouwens op, dat de arrondissementen
Brugge en Oostende mekaars amendementen flink steunden Zou de wijdverbreide mening, dat Bruggelingen en
Oostendenaars het niet erg van mekaar
moeten hebben, dan toch op loze bewerineen steunen ?
Hoe dan ook, de stemming over dit
amendement was de meest spannende
in de reeks Uiteindelijk werd het verworpen met een betrekkelijk kleine
meerderheid bii het het hoogst aantal'
onthoudingen (61).

Met stembriefjes werd de demokratische inspraak verzekerd
André De Beul die als voornaamste
woordvoerder namens de kongreskommissie tijdens de diskussie over de
amendementen
fungeerde, deed dat
zeer vlot en met kracht van argumenten. Hij kende zijn materie maar had
het af en toe lastig want bepaalde van
zijn «tegenstrevers» kenden hun materie even goed en verdedigden hun
standpunt even hardnekkig Een van
hen «verleende» zelfs na zijn repliek
grootmoedig het woord aan de ... kongresvoorzitter..,
•
Ook applaus van het publiek voor de
passage van Coppieters' rede waar hij
hulde bracht aan de vlaamse oorlogsburgemeesters die de nagestreefde ideale gemeentepolitiek toen reeds metterdaad toepasten. En stank voor dank
kregen.
« Hoe moet ik al deze mensen bedarv'
ken ? » Vic Ansiaux denkt diep na..^

Omdat er m dezelfde gebouwen een
bijeenkomst plaatsvond van belgische
vuurkruisers hadden de wandelgangen
het eigenaardige beeld van Vlamingen
en afstandse oudstrijders die met doodskoppen getooid hun trikolore vlaggen
door de gangen zeulden. Een versleten
en een jonge generatie in het zelfde gebouw. Een gebouw dat men België kan
noemen Hopelijk duurt het niet lang
meer eer wij orKe eigen woonst hebben !

•
De pers werd goed bediend, niet alleen met fleurige hostessen, die de
fierslui lief en vlot naar hun plaats
oodsten, maar ook met kleurige en
quasi-volledige persmappen (de rede
van drs Coppieters uitgezonderd want
die kan, naar hij ons zelf toevertrouwde « niet van papieren aflezen» ) en
met V.U.-kamerleden en parlementsleden, die hun beste public-relation-lachje voor de dag haalden. Na de amendementenregen trok de V.U.-leiding met

Koopt V U -Brussel daarmee zijn rechten af ?

Is die vaii de Volksunie, vroeg men
zich (weer) af...

•
De herwerkte versie van « Mooi
Vlaanderen ? » kende een moeilijk p r o
jektiestart, omdat beeld en geluid eerst
niet goed gesinkronizeerd waren. Zo
kregen we driemaal de inleidende beelden te zien (toevalli weeral uit WestVlaanderen) en een straaljager waétrvan het geluid dat van een kraaiend
kind in de wieg was . Maar na een
korte lichtpauze gekruid met pittige
politieke «reklame» kwam alles voor
mekaar en kon het publiek genieten
van deze zeer mooie en vooral expessieve film. Het uitte zijn waardering
met een krachtig begin- en eindapplaua.
•
De arrondissementen, die amendementen hadden ingediend, hadden
voor de toelichtingen en de verdediging ervan, stuk voor stuk goede sprekers afgevaardigd. Onze mensen zijn er
qua spreken in het openbaar stukken
op vooruitgegaan, ook al duikt af en
toe van onder hun A B N . het verradelijke dialektaddertje op.
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LEEFBARE 6EMEENTEN IN EEN FEDERAAL V I M N M K N
'Onder voorzitterschap van vol\svertegenivoordiger Jo BelmansDe voormiddag werd behalve

het inleidend en zoals steeds
welsprekend en boeiend voorjK/erd zondag 26 april i^jo het twaalfde partijcongres van degedragen
referaat van volksvertegenwoordiger Coppieters
over « Voor een nieuw gemeenWol\sHnie gehouden in de Magdalenazaal van het Kongressentebeleid » hoofdzakelijk gewijd
aan de bespreking van de deze
wel zeer talrijke rezolufaleis te Brussel. Er is geen en\el partijkpngres van de Vol\s- keer
ties en de weerhouden amendementen waarover tevens werd
gestemd. Hierbij lieten zich
ffnie geweest dat zoveel aanwezigen'telde :'s voormiddags 6 avooral
de arrondissementen
Mechelen, Brugge en Oostende
Zoals dat met een stefoo, 's namiddags ruim 1200 mannen en vrouaren, tot op de gelden.
vige gedachtenwisseling gewoonlijk gaat werd het tijdsschema overschreden en was
Ifalkpns, Oo^ dat te\ent de groei van de V.U.
pas om kwartier voor twee de
laatste stemming afgelopen. In
deze reeks stemmingen over
amendementen vormde zeker
dat van het arrondissement
Brugge inzake verhaalbelastingen een hoogtepunt. Hierbij
werd ondanks enkele zure oprispingen over en weer het
maximum van inspraak gewaarborgd. Met een üekere suspense, wat steeds welkom is.

mm

vooreen leefbare gemeente
1' in een federaal Vlaanderen

VOLKSUNIEKONGRES 26.4.1970

Het bureau van deze voormiddagzitting was samengesteld
uit kongresvoorzitter Belmans.
omringd door volksvertegenwoordigers Schiltz en Coppieters en verder de heren W.
Lujrten, De Beul (die voortreffelijk als voornaamste woordvoerder van de kongreskommissie fungeerde en het daarbij
niet onder de markt had) en W.
Augustijnen.
Voor de namiddagzitting zetelde onder het sober maar indrukwekkend sierpaneel van
dit kongres achter het podium
volgend bureau : kongresvoorzitter Belmans. partijvoorzitter
van der Eist, partijsekretaris
Jorissen, jeugdspreker Gabriels,
mevr. Nelly Maes, partij-ondervoorzitter J. Laeremans, senator Bouwens en kamerleden
Schiltz en Coppieters.
Dank zij een vlot verloop —
even gehinderd door een lichte
hapering bij het begin van de
filmprojektie, echter zeer goed
opgevangen door klassieke en
lichte muziek en vooral door
enkele zeer geestig voorgedragen politieke «reklameteksten»
— kon het tijdschema deze
keer wel nageleefd worden en
liep dit « kongres der V.U.-volwassenheid » tegen vijf uur ten
einde, zodat er nog ruim tijd
tot nakaarten in de wandelgangen overbleef.
Na de toespraak van de heer
J. Gabriels namens de jeugd
werd de film « Mooi Vlaandere ? » vertoond, met luid applaus voor realizator Toon van
Overstraeten. Deze film behandelt zeer vlot en expressief het
probleem van de ruimtelijke
wanorde en van de hinder.
Hoofdbrok was zoals steeds

de kongresrede door partijvoorzitter van der Eist. Deze rede
stond hoofdzakelijk in het teken van de kritiek op de grondwetsherziening, de start van de
eigenlijke strijd voor de totale
ontvoogding van het vlaamse
volk, een zeer scherpe uitval
tegen het kapitalistisch-ekonomisch kolonialisme onder het
mom van ekonomische expansie en een emotioneel geladen
oproep tot het trouwe partij kader, de strijd enverpo»sd voort

te zetten waarmee de redenaar
meteen op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
inhaakte. Deze rede werd herhaaldelijk door applaus onderbroken en op het einde door de
bomvolle rechtgerezen zaal
langdurig toegejuicht Dat tekende meteen de stemming van
dit beheerst-geestdriftig twaalfde partijkongres. besloten met
met een slotwoord van Jo Belmans en het zingen van de
«Vlaamse Leeüw».

Federalisme
van

onder tot boven
Het referaat van drs. Coppieters tijdens de voormiddagzittins,
knappe ouverture tot de rezolutiebespreking en stemming was een
vlotte, en vooral menselijke kommentaar op de «zevej pijlers van
wijsheid» als we de zeven hoofdstukken van het V.U.-programma
inzake gemeentebeleid zo mogen noemen.
Op de vraag of de V.U. aan gemeentepolitiek moet doen luidt
het antwoordt bevestigend. De V.U. heeft een gemeentelijk beleidsprogramma nnet een vérstrekkende betekenis, omdat ze nu
eenmaal geen taal- of zweeppartij is doch een volksnationale partij, gericht op het welzijn van iedere mens. De gemeentepohtiek
die wij voorstaan is geen aanhangseltje bij de «groten nationale
politiek, is geen uiting van een « opcentiemenmentaliteit» m.aar is
een eigen beleidsaanpak. in regionaal verband, stuwend naar boven, naar autonomie, maar dan niet het verouderd en onthoudbaar begrip dat ten grondslag ligt aan de gemeentewet
De krachtlijnen van dit programma zijn een leefbare gemeenschap en een leefbare autonomie door een federalistische ^üozofie,
een open demokratie en een pluralistische geest en beleid
Ingaand op deze krachtlijnen betoogde drs. Coppieters dat we
niet alleen moeten streven naar leefbare maar ook naar leverde
gemeenten, die trouwens de eerste, maar ook belanprijke en zelfs
ingewikkelde oefenvelden van de demokratie zijn. Wat de autonomie betreft moeten we stellig de indruk vermijden dat we vanuit
machtspozities boven en in alles willen zitten, we moeten integendeel machten delegeren en anderen een kans gunnen. < applaus
evenals voor de pertinent naar voor gebrachte stellino dat wij
niet het recht hebben, een lijst tegen iemand in te dienen).
Wij zijn geen aanbidders van de macht, doch we streven naar
een goed gezag (applaus), zoals dat door onze federalistische overtuiging wordt ingegeven. Het federalisme wil immers het politiek
gezag aanpassen aan de verscheidenheid van de grotere en kleinere gemeenschappen. In België komt dit er op neer dat Vlamingen
en Walen zoveel mogelijk hun zaken zelfstandig beheren, waaruit logisch volgt dat federalisten hun zaken zelfstandig beheron,
loaaruit logisch volgt dat federalisten grote betekenis aan de
kleinere gemeenschappen binnen de grotere volksgemeenschap
hechten. Het politiek federalistisch beginsel luidt immers • als
het algemeen welzijn binnen en door een kleinere gemeenschap
goed kan worden behartigd moet het gezag niet bi? een hogere
macht berusten, alleen voor zaken die een kleine gemeenschap
niet doelmatig kan ter hand nemen moet ze samenwerking in
grotere verbanden aanvaarden Passen we deze beginselen toe op
de gemeenten dan volgt hieruit dat de volksnationalist-federalist
de taak van de gemeente wil herwaarderen.
De zo geroemde en vaak misbruikte «gemeentelijke autonomie'»
mag niet het voorwendsel zijn dat kleine potentaten toelaat eigen
glorie en profijt na te streven Dit dichtst bij het volk staand gezag moet een dienend gezag zijn.
Vervolg op bladz. 8
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vervolg van hladz. 1
Daar r«ij als federalisten
anderzins
gemeenten als levenskrachtige
organismen voorstaan erkennen
we
derhalve
de noodzakelijkheid
va^i de fuzies van
te kleine gemeenten en de vorming van
grote agglomeraties.
In dit verband is
echter de heilige ijver van de kleurpartijen verdacht
waar ze toch
fuzies
voorstaan van V.U.-minded
gemeenten
om er de plak te kunnen blijven zwaaien en elders waar een fuzie
werkelijk
nodig is de zaken laten slepen. Hier is
geen overhaasting, wel studie en overleg geboden.
Dit alles komt er op neer dat de
Volksunie federalistisch
is « van onder
tot bovemy, ieder nodeloze
onderdrukking van kleinere groepen afwijst zoals ze ieder nodeloos
partikularisme
verwerpt.
Sprekend
over de demokratie
ontleedde drs. Coppieters de werking
ervan op landelijk
en op
gemeentelijk
vlak. Op dit laatste vlak kan de demokratie een veel rechtstreekser
en vlotier beslag krijgen
dan op
landelijk
vlak. Informate van en nauw
kontakt
met de bevolking
zijn hier
geboden.
Het doortrekken
van het
demokratisch
stemrecht naar de jongeren van 18 jaar
af is grotendeels
te danken
aan de
Volksunie. Laten we de jongeren
echter
niet alleen ste-inmen en aan de wagen
steken, laten we hen ook
verkiesbare
plaatsen op onze lijsten
voorbehouden,
wat tevens een partijvernieuwing
(met
nationale gevolgen) waarborgt. In heide gevallen kan de gemeente nog meer
dan vroeger de leerschool van de demokratie worden en de kontestatie
tevens ook een pozitief aspekt
geven.
Het getuigt ten andere van
kwade
trouw
dat de V.U. inzake
Vietnam,
derde wereld, hinder enz. geen standpunt zou innemen !
« Men moet jongeren
niet steeds op
Vietnam of de Grieken afsturen,
dichtbij wordt de demokratie
ook door potentaten vertrapt ! » (applaus)
Belangrijk was de passus gewijd aan
het pluralisme en waar spreker
verwees naar de kongresrezolutie
over het
inbouwen van de oppozitie in het gemeentebeleid
door de evenredige
samenstelling
van de
schepenkolleges.
«We moeten er uit dat oppozitie
niet
meespeelt of dat de meerderheid
moet
zwijgen. Waar heeft men dergelijke opvattingen
toch gehaald ? Waarom zou
een lid van de meerderheid
geen kritische tussenkomsten
mogen houden ? Iedere partij moet haar inbreng
loillen
leveren en men moet iedere
pozitieve,
eerlijk bedoelde inbreng eerbiedigen en
aanvaardeny>.
Vit de aangehaalde beginselen
puurde spreker tal van levendige,
praktische richtlijnen,
konkrete
voorbeelden,
allerhande hervormingen
en kritiek op
'n scheefgezakte
struktuur e.d.m. waarop loe jammer genoeg niet kunnen ingaan doch die naar de reakties in de
zaal te oordelen waar toch het
partijkader en de kandidaten
zaten,
telkens
opnieuw grote belangsteling en instemTning wekten. Het was een levendig vade-mecum voor dit specifiek
gehoor,
dat er stellig zijn voordeel zal mee gedaan hebben, niet alleen qua
fundamentele en principiële verantwoording
van
deze totaal nieuwe vizie op het gemeentebeleid doch ook qua deskundig,
verantwoord en praktisch advies in alles
wat er bij een degelijke en
vooruitstrevende voorbereiding van een
gemeenteraadsverkiezing
om de hoek komt kijken (keuze en waarde van
kandidaten,
gemeentepolitieke
partijvorming,
autonomie hij lijstvormvig,
enz.).
Volksvertegenwoordiger
Coppieters
besloot zijn luid toegejuichte
inleiding
•met het toekomstbeeld
van een vlaamsnationale doorbraak op 11 oktober a.s.,
die vooral de overwinning
moet
zijn
van een nieuwe mentaliteit
door het
aantreden van kundige, integere,
dienstbare mensen, hetzij in meerderheid
ep
kolleges, hetzij als oppozitie. in trouw
aan ons volk, in trouw aan de
kleine,
vermoeiende
opdrachten
midden
misverstand en gekuip, kortom : de doorbraak naar een nieuw beleid, dat met
dorpspolitiek
niets te maken heeft
en
van de gemeentehuizen
1971-1976 gem.eenschapshuizen
zal maken, met klau^
wende leeuwen voor ieder feest maar
ook met aanwezige mandatarissen
voor
iedere mens, voor de kleinste
sukkelaar !

1
gemeente:
leefbaar
autonoom geheel
De vervreemding van de mens van
zijn maatschappelijk bestel en de desintegratie, die de samenleving bedreigt,
kunnen beiden slechts opgevangen worden indien de mens in de opbouw en
de werking van zijn konkrete leef- en
werkgemeenschap aktief en kreatief
wordt ingeschakeld.
Deze
eigentijdse
maatschappij-opbouw is in onze kuituur slechts mogelijk indien in de bazisgemeenschappen,
waarop het gebouw der samenleving
wordt opgericht, dit demokratizeringsproces wordt voltrokken.
, Deze demokratie v a n de participatie,
van de inspraak zou best kunnen gerealizeerd worden in de baziskernen van
onze gemeenschap : de gemeenten.
Daartoe is echter vereist dat deze
Jcernen a a n alle voorwaarden van leefbaarheid en zelfstandigheid
kunnen
voldoen. In onze opvatting moeten dan
ook de leefbare .gemeenten van de toekomst gezien worden als leefbare en
zelfstandige gehelen op administratief
en financieel vlak.
1) Teneinde een modern gemeentebeleid te kunnen voeren, en de gemeenteli.jke autonomie te k u n n e n verwezenlijken, acht de Volksunie een dringende
oplossing van het probleem der kleine
gemeenten noodzakelijk, door het samenvoegen ervan tot sociologisch, administratief en financieel leefbare entiteiten, die zo dicht mogelijk bij de bevolking dienen te staan en aldus aanleiding zullen geven tot het ontstaan van
nieuwe sociologische en juridische gemeenschappen met volwaardige autonomie.

ratie^ de mogelijkheid tot fuzie worden
voorzien. In ieder geval moet de fuzie
doorgevoerd worden op bazis van objektieve gegevens en zonder partij-politieke
bijbedoelingen. Van deze fuzies moet
tevens gebruik gemaakt worden om
door eventuele grenskorrekties te kom e n tot sociologische en geografisch
verantwoorde gehelen.
3) Voor de samengevoegde gemeenten
dienen bijzondere tijdelijke financiële
tegemoetkomingen te worden voorzien
teneinde de volwaardige autonomie v a n
de n i e u w e gemeenschap zo spoedig
mogelijk t e kunnen realizeren.
4) Wat het probleem van de belangrijke nutsvoorziening betreft, die niet op
een rationele wijze op gemeentelijk
vlak kunnen georganizeerd worden, zoals water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, beveelt de Volksunie de oprichting aan van distriktregieën. Deze zouden aan d e kontrole der gemeenschap
dienen onderworpen t e worden. Een
stelsel v a n onverenigbaarheden en v a n
openbaar toezicht dient derwijze t e
worden uitgebouwd dat ieder misbruik
of zelfs persoonlijke verrijking in deze
instelling van openbaar n u t wordt vermeden. Een fundamenteel bezwaar t e gen het ondemokratische beheer der interkommunales zou aldus worden opgeheven,
5) De Volksunie i voorstander van een
doorgevoerde intergemeentelijke
sam e n w e r k i n g op alle gebieden die daarvoor enigszins in a a n m e r k i n g k u n n e n
komen. Bovendien stelt zi.i dat intergemeentelijke s a m e n w e r k i n g verplicht is
op het gebied van de stedebouw en
de ruimtelijke ordening, de openbare
w e r k e n en de hinderbestrijding.
Met dit doel moet de wet v a n 1.3.1922
op de interkommunales grondig aan de
nieuwe behoeften worden aangepast.
Het beheer van deze interkommunales
moet beantwoorden aan dezelfde principes als deze voorzien voor de districtsregieën onder p u n t 4 )".
6) Voor de oplossing v a n de problematiek der vijf .grote agglomeraties dringt
de fuzie tot vijf groot-steden zich op.
Vanzelfsprekend zullen in deze vijf
.groot-steden wijkraden met b e p e r k t e
bevoegdheid dienen opgericht te worden, teneinde de demokratische doorstroming te verzekeren en een al te grote vervreemding ten opzichte van het
bestuurapparaat te voorkomen.

2) De fuzies dienen derwijze opgevat
dat zij wci-kelijk leiden tot het ontstaan
van nieuwe volwaardige autonomie gemeenten. Om dezelfde reden
moet
w a a r nodig, voor middelgrot-e agglome-
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Dit impliceert ook een grotere open^*
heid door voldoende en objektieve int
formatie en door de .gemeenschap d i c h «
t e r t e brengen bij de administratie e « '
het bestuur.
j
Het daartoe geschikte, efficiënte a » J
dienstvaardige personeel moet d a a r t o d l
worden gevonden of opgeleid : oom
d a a r is een mentaliteitsveranderingp
nodig.
Voor dit alles moet het financieel vermogen van de gemeente op doelmatige
wijze worden aangepast.

A. ADMINISTRATIEVE INRICHTING
1. ORGANEN
1) Het aantal gemeenteraadsleden moe^
m i n i m u m 11 bedragen. Het aantal sch»*
p e n a m b t e n , dient m i n i m u m 4 t e b e d r a gen m e t het oog o:? een behoorlijke
taakverdeling, derwijze dat iedere ge<a
m e e n t e zou k u n n e n beschikken over H
een schepen voor financieel en ekon(v3
misch beleid ; een schepen voor ruim^^
telijke ordening en openbare w e r k e n ^
een
schepen voor maatschappelijkélJ
w e r k e n en gezinswerken en een sch&»ji
p e n voor onderwijs, jeugdwerk en k u l » '
t u r e l e aangelegenheden.
'S), I n dit v e r b a n d moet de o v e r h e i d
voorzien in de inrichting en/of subsidi><|
ëring van de vormings- en v e r v o l m a ^
kingskursussen van gemeentemandata*^
rissen. De gemeenten moeten hierto0
tussenkomen voor reis- en andere kosten.
3) De schepenen dienen officieel de t i t e l
t e dragen die h u n verantwoordelijk» ,•
heid aangeeft. Zij dragen verantwoor»
delijkheid voor h u n d e p a r t e m e n t
en
brengen d a a r o m t r e n t verslag uit in helS
kollege. De beslissingen worden echteï!
kollegiaal genomen.
4) De nominatie als kandidaat-burgemeester door d e meerderheid van d ö
r a a d moet bindend zijn voor de Koning.
Enkel w a n n e e r geen nominatie tot s t a n d
k a n komen m a g de burgemeester b u i t e ü
de r a a d worden benoemd.
De schepenambten worden p r o p o r i o
neel verdeeld volgens het stelsel van d e
evenredige vertegenwoordiging
(cfr.
huidig kiesstelsel van de C.O.O.).
D e niet in het schepenkollege verte*
genwoordigde partijen (lijsten) die min*
stens t w e e verkozenen tellen, mogeit
e e n schepen-waarnemer aanduiden d i a
e r t o e gerechtigd is de zittingen van h e f
schepencollege bij te wonen m e t advï»
zerende stem.
In iedere kommissie of subkommissïö
dient de oppozitie als groep v e r t e g e n woordigd te zijn.
5) Teneinde de gemeentemandatarissenfe
i n de gelegenheid te stellen h u n funktiel
o p verantwoorde wijze uit t e oefenend
dient een v o r m van politiek verlof ter
w o r d e n ingevoerd
2. BEVOEGDHEID

gemeente:
sociologische
en juridische
werkelijkheid
Ten einde de gemeente en h a a r bevoegdheid beter aan te passen aan deze
tijd van openheid en inspraak moet de
administratieve en juridische bevoegdheid van. de gemeente worden aangepast

1) De bevoegdheid v a n de gemeenteraad!
dient te worden uitgebreid in die zin*
dat het wettelijk toegelaten wordt daft
d e gemeenteraden zich zouden uitspre»k e n bij wijze v a n moties over aangelegenheden van provinciaal, regionaal o§'
nationaal belang.
2) In alle gemeenten dienen adviesraden opgericht, wier aantal t e bepalen
valt volgens de omvang e n v a n d a a r d e
uitgebreidheid der taken van de gemeenten.
Deze adviesraden dienen demokratisch en tevens pluralistisch samengesteld. H u n opdracht blijft louter advizerend. Zowel de gemeenteraad (schepenkollege) moet in de resp. domeinen advies vragen aan deze raden, zoals de ad*
viesraden ook voorstellen kunnen doeii
aan d e gemeenteraad. Deze raden ver*
strekken h u n adviezen niet aan hef
schepenkollege alleen, doch aan alle
frakties, en dit binnen een bepaalde tec»
nüin.

« Voor ons is de grondwetsherzienig afgeschreven, w i j geloven er niet meer in, maar de strijd voor de staatshervorming
begint tans pas voorgoed. Wij hebben een valabele oplossing
voor het probleem der gemeenschapsbetrekkingen in dit
land ; w i j hebben een vizie op de toekomstige staatsstruktuur ».
Fr. van der Eist

Daar in de gemeenteraden alle partijen « mee-beheren » moet er een uitgebreide informatiemogelijkheid zijn,
even groot voor de oppozitie als voor de
regerende partijen. De vergaderingen
van de adviesraden zijn toegankelijk
voor alle gemeenteraadsleden, zonder
stemrecht evenwel in de adviesraden
b. Om het gemeentebeleid voldoende
open te stellen, dienen « hearings » ingericht door de gemeenteraad, minstens
driemaal per jaar. waar de bevolking
zowel elke fraktie als elke adviesraad
kan ondervragen.

afgevaardigden van de vakbonden worden toegelaten, mag geen diskriminatie
tegenover bepaalde vakbonden worden
gemaakt.
3. OPLEIDING
De in gemeentedienst tredende personeelsleden dienen tijdens hun diensturen de nodige administratieve en technische scholing te krijgen Daartoe dienen de gemeentebesturen over te gaan
tot het oprichten van plaatselijke of gewestelijke opleidingscentra.

3. VOOGDIJ
1. Behoud van de algemene of vemietigingsvoogdij, onder voorbehoud dat de
uitoefening ervan volledig onder de bevoegdheid van de provinciale overheid
dient te ressorteren Een tijdstip voor
het kennisgeven aan de gemeentebesturen dient bepaald te worden.
2. Afschaffing van de bijzondere of
speciale voogdij.
3. Aktieve toepassing van de pozitieve
of dwingende voogdij t.o.v. de in gebreke blijvende gemeentebesturen.
4. Efficiënte en konsekwent toegepaste
personenvoogdij.
5. Tot het noodzakelijk minimum herleiden van de oneigenlijke of subsidievoogdij en toepassing ervan voor alle
gemeenten onder dezelfde normen.

B. PERSONEEL
I. ALGEMEEN
1. HERWAARDERING VAN HET •
DIENSTBAARHEIDSPRINCIPE
De nadruk dient te worden gelegd op
de welbegrepen dienstbereidheid van
de personeelsleden tegenover de bevolkmg. Bij de indienstneming van gemeentepersoneel dienen de gemeentebesturen zich dan ook van de sociale gerichtigheid van de kandidaten te overtuigen. Hierbij dienen wetenschappelijk
verantwoorde rekruterings- en selektiemetoden worden gebruikt.

2. BENOEMINGSPOLITIEK
PRINCIPES
1. Geen verpolitizering, maar open en
gelijke kansen voor iedereen.
2. Schifting der kandidaten op bazis
van bekwaamheid.
3. Het scheppen van carrière-mogeliikheden voor verdienstelijke elementen.
4. Geen personeelsinflatie : aanwerving
volgens rationeel vastgestelde behoeften.

RICHTLIJNEN :
1. Iedere gemeente dient te beschikken
over een reglement houdende benoenimgs- en
bevorderingsvoorwaarden,
gebazeerd op een algemene verordening
uit te vaardigen door het Rijk.
2. Bevordering dient steeds te primeren
op aanwerving. Tot aanwerving mag
enkel worden overgegaan indien de vakatures in het kader — met het oog op
de belangen van de dienst — niet kunnen begeven worden door bevordering
3- In elke dienst en in iedere kategorie
(o) dienen voldoende promotiekansen
voorzien te worden, derwijze dat de
loopbaan in gemeentedienst toekomst
biedt.
4. Aanwerving van personeel zal steeds
gebeuren door een vergelijkend eksamen en indien nodig een psicho-technische test, ook wanneer het gaat om betrekkingen voor de politie of het gemeentelijk onderwijs.
5. Het afnemen van de bevorderings- en
aanwervingseksamen zal toevertrouwd
worden aan een onafhankelijke insteltog (bijv. Vast Wervingssekretariaat)'.
indien bij het afnemen van eksamens.

4. LOONBELEID
1. Verhoging der lonen.
Teneinde qua looonbeleid de achterstand in te lopen op de privé-sektor dienen de lonen van het gemeentepersoneel aangepast als volgt :
— voor het personeel van eerste kategorie een verhoging met 1/8 ;
— voor het personeel van tweede en
derde kategorie een verhoging met 1/7 :
( De aanpassing voor de tweede en
derde kategorie dient hoger te liggen
dan deze voor de eerste kategorie omdat de indexatie minder effektief werkt
voor de twee laagste kategorieën).
Een dertiende maand zal aan het personeel uitgekeerd worden.
2. Berekening van de loopbaan.
De prestatie geleverd in de privé-sektor en in andere openbare besturen dienen in aanmerking genomen voor het
berekenen van de aanvangswedde in
gemeentedienst.
3. Om dit vooruitstrevend loonbeleid
mogelijk te maken dient een gedurfde
rationalizatie en een produktiviteitsverhoging doorgevoerd.
5. VEILIGHEID EN GEZONDHEID
In iedere belangrijke gemeente dienen de komitees voor veiligheid en gezondheid opnieuw aangesteld. Aangezien voor de gemeenten geen sindikaal
statuut bestaat dienen verkiezingen georganizeerd waarbij het aan ieder personeelslid toegelaten is zich kandidaat
te stellen. Onmiddellijk na hun verkiezing dienen de nieuwe komitees voor
veiligheid en gezondheid over te gaan
tot het opstellen van de vereiste arbeidsreglementen en werkhuisreglementen.

om het personeel bij te staan bij grote
tegenspoed en voor het verlenen van
sociale voordelen.
7) UITRUSTING/WERKKLEDIJ
De gemeentebesturen zullen dienen in
te staan voor het aanschaffen en onderhouden van de werkkledij v andere dan
de gewone burgerkVclii') on de uitrustingsstukken van het gemeentepersoneel De samenstelling en de hoedanigheid zal onderworpen worden aan het
advies en de goedkeuring van de komitees.
8) INSPRAAK
In de gemeenten zal een personeelsraad worden opgericht. De personeelsraad mag voorstellen doen aangaande
alles wat het personeel aanbelangt. Deze voorstellen moeten binnen de twee
maand door het schepenkollege onderzocht, beslist en meegedeeld worden. De
leden van deze raad zullen gekozen
worden uit het personeel. Ieder personeelslid zal onafhankelijk zijn kandidatuur mogen stellen en alle personeelsleden zullen aan de verkiezing kunnen
deelnemen.
9) GEHANDIKAPTEN
In het kader van iedere gemeente zullen betrekkingen voorbehouden worden
voor gehandikapten. Deze betrekkingen
zullen zo gekozen worden dat zij door
de gehandikapten met een normale inspanning behoorlijk kunnen vervuld
worden.

2. POLITIE
REORGANIZATIE VAN HET
POLITIEBELEID :
Zoals blijkt uit volgende punten mag
het politiebeleid in geen geval leiden tot de invoering van «staatspolitie».
De herinrichting van de politiediensten
zal uitgaan van het principe dat alleen
de plaatselijke politie in staat is de nodige kontakten en verstandhouding met
de bevolking te bewerkstelligen.

C. PUBLIC-RELATIONS
1. INFORMATIEPLICHT i

TAAK VAN DE GEMEENTELIJKE
POLITIE :
Deze dient als volgt omlijnd en Ceperkt : handhaven van de openbare orde ; regeling van het verkeer : administratieve kontrole ; bestrijding van de
jeurdkriminaliteit ; bestrijding vai^
kleine misdaden en misdrijven.
GROTERE EENHEDEN :
De beschikbare krachten moeten op
een efficiënte wijze kunnen gebruikt
worden. Derhalve dienen interkommunaal de politieëffektieven van kleinere
gemeenten gegroepeerd in grotere eenheden, zonder dat dit noodzakelijk moet
gepaard gaan met een verhoging der
effektieven
Ook vrouwen dienen in de grotere
eenheden te worden ingeschakeld onder
meer voor de werking van de zgn. jeugdbrigades.

6) SOCIALE DIENST
ledere gemeente zal voor zijn personeelsleden een sociale dienst oprichten
volledig op kosten van de gemeente

trouwen met de plaatselijke bevolking.
Daartoe dient zowel bij de politie zelf
als bij de geadministreerden een nieuwe mentaliteit te worden bewerkstelligd.
De opleiding van de gemeentepolitie
tot hoffelijkheid, respekt voor iedere
mens en begrip voor de mogelijke taak
dient ter zake doorsevoerd.
5. De plaatselijke politie dient ontslagen
te worden van opdrachten die een nationaal karakter hebben en die tn feite
tot de bevoegdheid van de rijkswacht
behoren.
6. De politiekommissarissen dienen ontlast van hun bijkomende funktie van
ambtenaar van het openbaar ministerie.

PUBLIC-RELATIONS
De gemeentelijke politie dient te
kunnen werken in een sfeer van ver-

1) Wat betreft het afhandelen van alle
administratieve zaken is de Volksunie
voorstander van het uitgegeven van een
informatiebrosjure ten behoeve van de
burgers. Deze informatiebrosjure wordt
opgevat als een vade-mecum voor al de
inwoners van de gemeenten, vade-mecum, waarin alle nuttige inlichtingen
met een overzicht van de verschillende
administratieve diensten en him taken
zijn vervat.
2) Bovendien Is de Volksunie voorstan^
der van het invoeren van een gemeentelijke ombudsman (burgerraadsman Jl
voor grote gemeenten, aan te stellen
door de unanieme gemeenteraad en
— indien dit onmogeliik blijkt — door
de bestendige deputatie.
3) Het invoeren van een administratief
inlichtingenblad. waarin op 'n objektieve wijze een ambtelijk verslag van de
gemeenteraadszittingen wordt weergegeven, de belangriike opties van het gemeentebeleid nader worden toegelicht
en de standpunten van P' de partijen
worden weergegeven, In dit Mad of
via andere publikaties zullen eveneens
de data bekend gemaakt worden waarop de gemeenteraadszittingen plaats
grijpen.
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2. FINANCIES
1) GEMEETEFONDS
1) Het aandeel v a n het gemeentefonds
in de opbrengst van de direkte belastmgen moet opgevoerd worden tot 20 t.h.
In de toekomst moet eerder gestreefd
v/orden een verdere verhoging van de
eigen inkomsten dan naar een uitbreiding van het subsidieringsstelsel.
2) a. In de praktijk leidt de verdeling
van het gemeentefonds op dit ogenblik
tot een onbetwistbare benadeling van
de inwoners der vlaamse gemeenten.
Voortaan moet dan ook het bevolkingscijfer als het doorslaggevende
kriterium voor de verdeling van het gemeentefonds worden aangewend. In afwachting dat Vlaanderen en Wallonië
over de aanwending van hun globale
dotatie zelfstandig zullen kunnen beslissen vraagt de Volksunie dat het gemeentefonds globaal zou gesplitst worden in verhouding tot de bevolkingscijfers der beide landsgedeelten vooraleer
de 'criteria van de wet worden toegepast
b Verdere verdeling van de gelden mag
.ffeschieden volgen-: het bevolkingscijfer, doch mag niet enkel het doorslaggevend kriterium zijn — andere waardevole k n t e r i a dienen eng afgebakend.
2. ONDERZOEKSPLICHT
1> Bij het uitvaardigen van maatregelen van algemeen belang, moet de bevolking of een deel ervan worden geraadpleegd, indien de maatregelen van
die aard zijn dat ze voor de bevolking
hinder of ongemak kunnen meebrengen.
2) Hiervoor dient het gemeentebestuur
een grondig technisch onderzoek door
t e voeren, dat wordt aangevuld door
een sociaal onderzoek en voldoende begeteiding nadien.
3) Gebeurlijk kan de bevolking worden
gehoord door het inrichten van burgerdagen.
3. DIENSTREGELING IN DE
ADMINISTRATIE
1) De openingstijden van de administratie moeten aan een voor de burgers
gunstiger tijdstip worden aangepast.
De Volksunie is dan ook voorstander
Van het geonend zijn van de gemeentelijke diensten gedurende middag- en
avonduren. Mogelijkheid moet worden
voorzien dat de burgers, voor bepaalde
materies, individueel te woord worden
gestaan.
2) [n de grotere agglomeraties en in
uitgestrekte gemeenten moet worden
voorzien in decentralizatie van de loketdiensten ten behoeve van het publiek
4. 'VNDERE VORMEN
VAN KONTAKT
1) De Volksunie is voorstander van
door Ret gemeentebestuur georganizeerd e bezoeken door het publiek aan gemeentelijke werken.
2) Het invoeren van een open-deur-dag
van de gemeentelijke diensten.
3) In het voortgezet onderwijs moet
worden begonnen met een aangepaste
objektieve voorlichting van de taak en
de funkties van de gemeentelijke- en
staatsinstellingen.

2 ) BELASTINGEN :
A. RECHTVAARDIGER VERHOUDING TUSSEN DE BELASTINGEN
VAN DE STAAT EN DIE VAN DE
GEMEENTE :
1. GEMEENTEBELASTINGEN O P
DE GRONDMEERVl^AARDE :
1) De gemeenten moeten in de mogelijkheid gesteld worden rechtstreeks
het totaal bedrag te ontvangen van de
inkomsten die uit de belasting van de
grond meerwaarde voortspruiten.
2) Minstens zou het hen toegelaten moeten zijn opcentiemen te heffen op de
rijksbelasting.

BEGROTING

De openbare instelllingen, met uitzondering van de instellingen m e t pedagogische, karitatieve
of
kulturele
oogmerken, mogen niet langer vrijgesteld worden van de gemeentebelastingen, inzonderheid van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing.

B. RECHTVAARDIGER VERDELING
VAN DE GEMEENTELIJKE
BELASTINGSDRUK :

gemeente:
een ruimtelijk

1) Dit aktiviteitsprogramma moet opgemaakt worden bij de aanvang en voor
de duur van een gemeentelijke bestuursperiode (6 j a a r ) .

territorium

2 P ARTIFT E
IJITVOERINGSPROGRAMMA'S
(BEGROTINGSKONTROLE)

DE PROVINCIES, DE GEMEENTEN
EN DE OPKNBARE DIENSTEN
O F PARASTATALE
INSTELLINGEN

moderne

geordend

2. GEMEENTEBELASTINGEN

OP ONROERENDE GOEDEREN
VAN DE STAAT,
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1. AKTIVITEITSPROGRAMMA
(TAAKSTELLENDE BEGROTING)
VASTGELEGD IN EEN
MEERJARENPLANNING

3) De verplichting tot het opstellen v a n
voormeld aktiviteitsprogramma zou in
de gemeentewet dienen opgenomen t e
worden.

Toelating tot het verheffen van een
belasting op de onroerende meerwaarden, meerwaarden, die verwezenlijkt
worden ter gelegenheid v a n de verkaveling voor dewelke de gemeente infrastrukturele w e r k e n heeft uitgevoerd ;
deze belasting op de meerwaarden sluit

2) door het deel van het privé-patrimon i u m dat niet funktioneel ten bate v a n
het algemeen belang kan worden aangewend ten gelde t e maken om de nodige fondsen te verzamelen voor h e t
verwezenlijken van initiatieven van algemee belang waarvoor normaal de
nodige kredieten ontbreken.

Alle gemeentebesturen zullen de verhaalbelastmgsreglementen invoeren m e t
een rekuperatie van 65 % der kosten.
Deze maatregel geldt slechts in verhouding m e t de werkelijke m e e r w a a r d e
van het aanpalende terrein.
Deze maatregel geldt niet voor h e t
modernizeren van wegen. ^
De gemeenten op wier grondgebied de
staat en de provincie wegen aanleggen
zullen deze belastingen voor eigen rekening innen m e t een rekuoeratie volgens
nader uit te werken kriteria derwijze
dat de terugvorderbare kosten niet
meer bedragen dan deze voor de doorsnee-gemeentewegen.

4) De registratierechten voortspruitend
uit verkoop van gemeente- of C.O.O.gronden dienen integraal aan de gemeente toe te komen.

De Volksunie meent dat de vreemdelingen, die de bedoeling hebben zich
hier blijvend te vestigen, in de vlaamse
gemeenschap moeten worden opgenomen.
Om het assimileringsproces te bevorderen vraagt de Volksunie dat in de
gemeenten, met een belangrijke buitenlandse
bevolkingsgroep, een of
meer ambtenaren in het bijzonder zouden worden belast met het maatschappelijk en administratief opvangen en
begeleiden van de vreemdelingen.

Het privaat patrimonium van de gemeente moet maximaal rendabel gem a a k t worden
1) door het privaat patrimonium op
een funktioneel verantwoorde wijze
aan te wenden ten bate van het algemeen belang bijv. door de gemeentebossen open te stellen voor vrijetijdsbesteding,
door bepaalde gebouwen
( eventueel private woningen ) ter beschikking te stellen van alle groepen,
zonder onderscheid van leeftijd en doelstelling onder toezicht van het gemeentebestuur om ze in te richten als lokalen, door bepaalde eigendommen in t e
nr-hten als werkateliers.
Braakliggende gronden dienen gevalorizeerd bijv door bebossing.

2) VERHAALBELASTINGEN :

3. Op onroerende eigendommen, dienende als tweede verbliif, is het de gemeente toegelaten extra belastingen t e heffen.

1) GEMEENTEBELASTING OP DE
VERKAVELINGEN

1. P4.TRIMONIUM

niet uit de verhaalbelasting op het aanleggen van de wegen zelf.

2) Na het uitwerken van het meerjarenprogramma
dienen de gedeelten
vastgelegd t e worden die — rekening
houdend met de financiële, materiële
en technische mogelijkheden — j a a r
per jaar gedurende de legislatuur kunnen en moeten verwezenlijkt worden.

5. BELEID TEGENOVER
VREEMDELINGEN

D VERMOGEN

« Er is aan deze ekonomische ekspansiepolitiek nog een ander aspekt verbonden ; de wanverhouding tussen Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen betaalt en Vlaanderen wordt
benadeeld : 3,3 miljard voor Wallonië tegen slechts 2,8 miljard voor Vlaanderen ».
Fr. van der Eist

Het meest voor de hand liggende en
ook het meest direkte instrument bestaat in het opmaken v a n uitvoeringsprogramma's van de begroting. In de
praktijk komt dit neer op het doortrekken v a n de fraktionering van de programma's tot het kwartaal of de m a a n d
( m e t aanduiding van het vermoedelijk
bedrag van de kredieten, het ritme en
het tijdstip van de aanwending e r v a n ) .
3. PRODUKTIVITEIT- EN
RENDABILITEITSKONTBOLE.
1) Een vergelijking dient gemaakt v a n
de aangewende financiële
middelen,
met de geleverde goederen of diensten
en opstellen v a n statistieken v a n de
prestatieëenheden.
2) Deze statistieken dienen niet uit de
begroting maar uit de rekening geput t e
worden voor het verzamelen v a n mogelijke vergelijkbare gegevens.
De begrotingen moeten in alle gemeenten goedgekeurd zijn door de gemeenteraad uiterlijk op 31 december
van elk jaar.

De gemeente kan als k e r n v a n een
groter geheel de bestrijding v a n een lelijk Vlaanderen aanpakken.
Hiertoe moeten ook op gemeentelijk
vlak — binnen het kader v a n richt- e n
bestemmingsplannen
— de
nodige
strenge maatregelen worden getroffen
tegen de grondspekulatie en de steeds
v e r d e r gaande mors- en lintbebouwing.
Ook de k e r n v a n de grote s t e d e n
v r a a g t in dit perspektief een aangepast
beleid, zowel urbanistisch als sociologisch.
• Men moet hierbij uitgaan v a n grotere
koncentratie v a n de k e r n e n zodat buit e n de steden over grote r u i m t e n k a n
blijven 'beschikken. H e t grondbeleid
moet daarop worden afgestemd.

A. MULTIFUNKTIONELE PLANNING
1) PLANNING IN H E T ALGEMEEN ;
1) Aangezien de gemeentelijke p l a n n e n
v a n aanleg dienen t e kaderen in d e
voorzieningen vastgelegd in de gewestplannen, dienen deze — mits n a l e v i n g
v a n de wettelijk voorziene procedures—
onmiddellijk goedgekeurd t e w o r d e n
bij koninklijk besluit. Deze goedkeur i n g zal meteen de heersende rechtsonzekerheid opheffen.
2) I n afwachting moeten de gemeentebesturen onmiddellijk h e t nodige doen
o m — voor zover dit nog niet zou gebeurd zijn — voor h u n gemeente e e n
degelijk algemeen plan v a n aanleg t e
l a t e n opmaken daarbij rekening houd e n d e m e t de voorzieningen v a n d e
r e e d s vrijgegeven ontwerp-gewestplannen.
3) D e algemene plannen v a n aanleg
dienen noodzakelijk in detail uitgew e r k t t e worden bij middel van bijzondere plannen v a n aanleg.
4) Ook de gemeentelijk plannen v a n
aanleg dienen, n a de definitieve goedkeuring door de raad, binnen de 90 dagen aan de koninkliike goedkeuring ond e r w o r p e n t e worden. Zo niet v e r v a l t
d e vorige procedure, dit om plaatselijke
willekeur en rechtsonzekerheid te vermijden.
5) Degelijke planning veronderstelt
d a t bij gewijzigde omstandigheden d e
gemaakte plannen op korte t e r m i j n
doeltreffend k u n n e n worden herzien.
De planning dient voldoende soepelheid t e vertonen. De mogelijkheid tot
een herziening v a n de bij koninklijk
besluit
goedgekeurde
gemeenteliike
p l a n n e n v a n aanleg binnen een t e r m i j n
v a n zes m a a n d e n dient in de wetgeving
vastgelegd t e worden. Deze korte herzieningsprocedure zal de gemeentebes t u r e n elk redelijk ekskuus om h u n
plapnen van aanleg geen koninkliik besluit te laten v e r w e r v e n ontnemen
6) De planning op gemeentelijk vlak
dient t e gebeuren w a r s v a n elke improvizatie en persoonlijke
belangen.
Een degelijke studie van de gemeentelijke problemen inzake werken, wonen,
rekreatie en infrastruktuur moet e r a a n
vooraf gaan.
Voor dergelijke studie dient de gem e e n t e desgevallend beroep t e doen op
deskundigen (studiebureaus, overheidsorganen, universitaire studiediensten,
enz,).
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ii:

8) P L A N N I N G O P EKONOMISCH
VLAK

h e t kreëren van zgn. woonheuvels, die
in se h e t tegenovergestelde betekenen
v a n de vroegere huurkazernes). Ook
dienen steeds voldoende parkeergelegenheden en garages te worden voorzien.

!,il) De ekonomische planning van de
' Btreek en het gewest (en niet het mode' verschijnsel van de industriezone om 3) Ten einde voldoende privacy, uitL i n te zijn) zal uitwijzen of een gemeen- zicht en groenomgeving te waarborgen
I t e een deel v a n haar grondgebied moet is het absoluut noodzakelijk voor de
fvoorbehouden voor een nijverheidsge- hoogbouw een afdoende genormahzeerI b i e d voor bedrijven van industriële de oppervlakte van het gebouw en de
paard.
oppervlakte van de grond (vloerindex).
^5) Waar zulks verantwoord is zal de get.jneente volgens de plaatselijke vereis- 4) Aan de rand van de kernen dient
, t e n gronden voorzien voor niet hinderlij- voldoende r u i m t e gerezerveerd door
s'ke bedrijven. Uitwisseling v a n grond- aanduiding van de bestemming of door
ebied ter verbetering v a n wegeniswer- onteigening voor latere uitbreidingsmogelijkheden voor de kern.
en is tussen gemeenten geboden.
S) Voor de onderscheiden nijverheidsigebieden zal telkens de nodige uitbrei- 5) De problemen geschapen door het
wonen in hoogbouw dienen opgevangen
dingszone worden vastgelegd.
4) Bij het plannen van de nijverheids- door het voorzien van voldoende rekreatiegebieden, die echter niet mogen
gebieden en h u n uitbreidingszones zal
d e gemeente erop bedacht zijn zo wei- vervallen in hetzelfde euvel als de
l n i g mogelijk voor de landbouw bestem- hoogbouw.
d e gronden in beslag t e nemen. Men
jnoet i m m e r s uitgaan v a n de stelling
dat de landbouwgronden zoveel moge; lijk dienen gevrijwaard om door herC. GRONDPRIJZENBELEID :
verkaveling leefbaarheid en rendabiliteit van de landbouwsektor t e verzekeren.
In afwachting dat een algemene wet8) ledere gemeente dient — in het ka- telijke reglementering van de grond' d e r van de gewestelijke belangen — de prijs tot stand komt is de Volksunie
j-modige maatregelen t e plannen voor d e voorstander dat op gemeentelijk vlak
[Verbetering v a n het wegennet, daarbij volgende maatregelen tot stand komen:
ïiiet alleen r e k e n i n g houdende met h e t
1) Het op de m a r k t brengen van de
^probleem v a n de toenemende individue- bouwgronden in overheidsbezit. De ge?Ae motorizering m a a r tevens m e t de meenten, de C.O.O.'s en de kerkfabrieBpecifieke infrastruktuurvereisten voor k e n dienen de verplichting op zich t e
' d e plaatselijke nijverheid en landbouw. nemen, doch tevens in de mogelijkheid
'• 6) Bij het verbeteren of aanleggen v a n gesteld de bestaande of potentiële
l wegen, zou de gemeente voorrang die- bouwgronden, die in hun bezit zijn, ef| n e n te geven aan de slechte wegen, die fektief beschikbaar t e stellen aan sociaj^igelegen zijn tussen mooie landbouw- le prijzen.
K Vlakten, die verbeterd en gesaneerd 2) De gemeenten dienen door onteigef w e r d e n m e t de eigen middelen van de ning grondrezerves aan te leggen m e t
' b e t r o k k e n landbouwers.
oog op het doorvoeren v a n sociale
.^.(7) De gemeente dient eveneens reke- het
verkavelingen in eigen beheer of in saÉrfiing te houden m e t kleine (niet indus- m
e n w e r k i n g met maatschappijen voor
etrièle bedrijven ) en hiervoor het no- woningbouw.
dige te voorzien, zoals gepaste gronden
e n omgeving.
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8) PLANNING

VOLGENS

zijn ; 2) over de mogelijkheid tot het
heffen van een gemeentebelasting op de
gronden vermeld onder a, b en c voor
het geval dat het inkooprecht niet
wordt uitgeoefend. 3) Belasten van niet
gevalorizeerde bouwgronden.
De gemeente dient in de mogelijkheid gesteld een belasting te heffen op
alle bebouwbare percelen (andere dan
deze begrepen in een verkaveling) van
zodra zij langer dan tien jaar onbebouwd blijven.

D. OPENBARE WERKEN :
1) Zesjarenplanning.
Bij de aanvang van de nieuwe gemeentelijke legislatuur dient — rekening gehouden met de financiële mogelijkheden der gemeente — de inventaris opgemaakt van de openbare werken die
in de loop van de eerstvolgende zes jaren zullen moeten doorgevoerd worden.
Bij deze planning dient ook een zekere
marge gelaten voor onvoorziene werken, die zich kunnen opdringen.
Vervolgens zullen zekere prioriteiten
worden vastgesteld, w a a r n a men zal
kunnen vooropzetten welke w e r k e n
jaar na j a a r zullen uitgevoerd worden.
2) Het vaststellen van de prioriteiten
moet zoveel mogelijk geschieden op
grond van rentabiliteitsberekeningen,
teneinde het uitvoeren van weinig nuttige prestigewerken te vermijden.
3) Ondanks het voorbehoud w a t het
huidige
subsidiëringsstelsel
betreft
moeten de gemeenten — telkens wanneer de mogelijkheid daartoe bestaat —
de voorziene subsidies aanvragen.
Slechts in uiterste nood mogen de
w e r k e n met eigen middelen worden bekostigd zonder meer. De bekomen subsidies zullen de gemeenten toelaten
meer en betere w e r k e n uit te voeren.
4) Gelet op het gevaar voor misbruiken
moeten m e e r w e r k e n zoveel mogelijk
vermeden worden.

SOCIOLO-

• l) De verspreide bebouwing en lintL bebouwing dient zoveel mogelijk geujWeerd, teneinde de kontaktmoge'hjkhe;'den tussen de inwoners onderling en
• tussen de inwoners en de socio-kulture^ l e instellingen te bevorderen, waardoor
d e mdividuele vervreemding w o r d t te. gengegaan.
2) Kernvorming dient aanvaard als liet
enig geldig alternatief omdat de verdichting van de bebouwing tot kernen :
a. de kontaktmogelijkheden (o.m. door
een grotere selektiemogelijkheid) tussen de inwoners bevordert ;
b. betere mogelijkheden biedt w a t betreft het winkelen, de kontakten met
openbare, sociale en kulturele instellmigen en verenigingen.
c. betere mogelijkheden schept op onderwijsgebied ;
d. de rust en de verkeersveiligheid in
d e hand werkt, o.m. door het w e r e n
v a n d r u k k e verbindingswegen uit de
k e r n en door oprichten van verkeersvrije zones.

B. STEDEBOUWKUNDIGE
PROBLEMEN :
1) Voor de kernen dienen wij te komen
tot een intensieve beschouwing volgens
moderne architekturele opvattingen die
de bewoners voldoende privaat leven en
verantwoorde woonvoorwaarden waarborgen.
2) Voldoende intimiteit, uitzicht. licht,
izolatie, speelruimte en groenomgeving
zullen in de kernen kunnen gewaarborgd worden door urbanistisch verantwoorde hoogbouw ( wellicht door

b) Huisvestingsbeleid (zie 5).
2) VERBETERING VAN
INFRASTRUKTUUR

4) VERSTEVIGING VAN DE GEMEENT E L I J K E DIENSTEN
In dit kader is een doelmatige r e k r u t e rings- en selektiepolitiek aan te prijzen
en moet het sisteem van louter poltieke
benoemingen worden stopgezet.

ESTETI-

1) Met het oog op het behoud van de
bestaande schoonheid van de stad en
platteland zal een bijzondere zorg besteed worden aan :
a. de oude stadskernen. Dit impliceert
o.m. : een beschermende reglementerinsT voor deze wijken ; het klasseren
van gebouwen ; het heropbouwen of
restaureren in hun
oorspronkelijke
stijl van waardevolle stijlgebouwen 3
het opleggen bij nieuwbouw van estetische verhoudingeen t.o.v het bestaande.
b. het beveiligen en in stand houden
Van de geklasseerde m o n u m e n t e n ;
c. het beschermen van de landschappen
Vervat in de provinciale inventarissen
Van de landschappen opgemaakt door
de verenigingen voor natuur- en stedenschoon ;
ö. het behouden, verzorgen en eventueel
tot stand brengen van rekreatieruimten, groenzones en bossen.
3) Omwille van estetische motieven
dient dringend een reglementering tot
stand te komen inzake de antennes, de
reklames, de afsluitingen, de auto-opslagplaatsen, de begraafplaatsen, camPmgs e.d.

2. AANPASSING VAN DE GEMEENTE
AAN HET GESTELDE DOEL O.iVL
DOOR :
1) DOELMATIGE
URBANIZATIEPOLITIEK
a) Industrieterreinen en industriële gebouwen.
— het opmaken van een bestemmingsplan, is van essentieel belang voor h e t
voorbereiden van nieuwe industriële
vestigingen. In een dergelijk plan kan
een goed overwogen keuze van de inplantingsplaats van een industrieter<»
rein zijn weerslag vinden. Hierbij moet
o.m. rekening gehouden worden met d e
keuze van de liggingsplaats van het industrieterrein, de kostprijs, de graad
van lucht- en ctrandverontreiniging en
voldoende en verantwoorde waterbevoorrading en de kwaliteit en de k w a n titeit van het geloosde afvalwater.
"7 de mogelijkheden tot vlugge verwerving van de grond moeten daarbij onder ogen genomen worden. De gronden
v a n het industrieterrein blijven eigendom van de gemeenschap.
— in de m a t e van het mogelijke moet
de keuze van hoogwaardige land- en
tuinbouwgronden
vermeden
worden
voor de aanleg van industrieterreinen.
— een vierde faktor, is de ligging v a n
het industrieterrein t.o.v. de woonkern :
het leefmilieu van de gemeenschap mag
er niet nadelig door beïnvloed worden,

3) UITBOUW VAN DE OPLEIDINGSGELIJKHEDEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN
a. inrichten en stimuleren van het voor
de gemeente noodzakelijk technisch onderwijs, liefst in regionaal verband.
b. naast de inrichting van dagonderwi.js
kan de gemeente uiteraard ook hét
avondonderwijs stimuleren. Dit onderwijs kan eveneens worden uitgebouwd
infunktie van de gekozen specifieke
doelstelling.
c in alle gemeenten, m e t een belangrijke tewerkstelling van vrouwen, moet
h e t oprichten van kinderbewaarplaatsen en peutertuinen worden voorziea
eventueel door het steunen VF het p r i vate initiatief terzake.
d. tenslotte kan de gemeente ook voos»
lichting verschaffen m.b.t. de beroepsopleiding van volwassenen die w o r d t
ingericht door de Rijksdienst vooi Arbei dsvoor ziening.
e. aangepaste politiek van studiebeurzen
dn het kader van de industriële doelstellingen.

GISCHE VEREISTEN :

4) PLANNING
VOLGENS
SCHE VEREISTEN :

ke doestelling er zal gekozen worden.
Hierbij moet o.m. rekening gehouden
worden met :
a) Fizisch, geografisch en menselijk
milieu
b) Ekonomische gegevens
c) Sociale en sociologische gegevens
d) Stimuleringsmaatregelen die van
toepassing zijn in de gemeente.

3) Recht van inkoop voor de overheid.
Voor zover de wet het niet voorziet,
zullen de gemeentebesturen moeten in
staat gesteld worden de verkavelingsvergunningen in duur te beperken
Xmaksimum 3 j a a r ) . Tevens moeten zij
gerechtigd worden te bedingen dat de
verkochte kavels, (behoudens w a n n e e r
het om een eerste eigendom gaat) binnen een termijn van drie jaar dienen
bebouwd te zijn. Voor de niet binnen
de gestelde termiin verkavelde gronden,
voor de niet verkochte percelen en desgevallend voor de niet binnen de drie
jaar bebouwde verkochte percelen, dient
de gemeente te beschikken over het
r e c h t van aankoop aan de nominale
w a a r d e op het ogenblik der toekenning
van de vergunning (cfr. schatting regist r a t i e ) v e r m e e r d e r d met een proportioneel aandeel in de aanlegskosten van do
infrastruktuur.
4) Mobilizeren van het bevroren verkavelingen.
De nationale wetgeving moet ook de
rnobilizering van de bevroren verkavelingen mogelijk maken.
Voor de reeds vergunde verkavelingen dient bij wet een vervaltermi.jn te
worden ingevoerd (maksimum 5 jaar).
Na afloop van deze termijn dient de
gemeente t e beschikken :
1) over het inkooprecht aan de nominale w a a r d e op het ogenblik der toekenning van de v e r g u n n i n g (cfr. schatting
registratie) vermeerderd met een proportioneel aandeel in de aanlegkosten
van de infrastruktuur :
a. voor de niet verkavelde gronden : b.
voor de kavels die desgevallend niet
verkocht zijn ; c. voor de verkochte kavels die binnen de drie iaar na afloop
van de verkaveltermijn niet bebouwd
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efficient
gemeentebeleid :
bazis voor
welvaart
Het dinamisme van sommige vlaamse
gemeenten heeft op het gebied van het
a a n t r e k k e n van industrie stimulerend
gewerkt voor onze welvaart.
Een efficiënt gemeentebeleid moet de
nodige verbeeldingskracht en het vereiste dinamisme kunnen opbrengen om
op aangepaste en gekoördineerde manier de w e l v a a r t te bevorderen.
Tertiaire sektor en toerisme mogen
hierbij niet vergeten worden.
Doordachte studie en
funktionele
planning moeten daarbij als uitgangsp u n t gelden.

A. WELVAART DOOR INDUSTRIE
1. STUDIE
Elke aktie dient t e gebeuren op bazis
van studiegegevens. De eerste studies
dienen overigens reeds te gebeuren
vooraleer beslist wordt welke specifie-

5) GEMEENTELIJK
BELASTINGSSTELSEL
a. teneinde aanvullende vestigingsmotieven t e bieden aan potentiële invest e e r d e r s kan de gemeente ook haar be«
lastingssisteem aanpassen aan de gestelde doelstellingen.
h. aldus kan de gemeente tijdelijk gehele of gedeeltelijke vrijstelling geven
aan arbeidsintensieve bedrijven v a r gemeentelijke belastingen.
C. de gunstmaatregelen voor het aant r e k k e n van industriële ondernemingen
mogen echter het financieel evenwicht
n i e t in gevaar brengen noch het aanwezige begrotingsdeficiet nodeloos vergroten.
S. HET INVOEREN VAN EEN DOELMATIGE PROMOTIEPOLITIEK DOOR
INFORMATIE, DOKUMENT/LTIE EN
VOORLICHTING
VAN INDUSTRIEELEN EN INWONERS BINNEN EN
BUITEN DE GEMEENTE.
4. INRICHTEN VAN KONTAKTDA.
GEN VOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE K O P E R S EN LEVERAN.
CIERS.

I
5. FINANCIERING
1) Informatie nemen en geven over de
diverse financiële voordelen bij investeringen (bv. rentevoetverminderingen)'
en financieringstechniek (o.a. via het
Gemeentekrediet).
2) Samenwerking stimuleren met interkommunale vennootschappen
voor
ekonomische ekspansie.
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B. WELVAART DOOR LANDBOUW
1. STUDIE
1) Naast gegevens over het fizisch, geografisch en menselijk milieu kunnen o.a.
volgende gegevens belangrijk zijn : bodemgebruik in funktie van de landbouw,
verkavelingsstruktuur, grootte en uitbatóngswijze,
graad van mechanizering,
welvaartspeil en huisvesting, scholingsmogelijkheden van de landbouw jonger e n en van de reeds gevestigde landbouwers, verkoopmogelijkheden
van
veeteeltprodukten en gewassen, opvolgingsmogelijkheden, beroepskeuze van
de jongeren uit landbouwersgezinnen
e.d.
2) Ook in verband m e t de landbouw is
het belangrijk op de hoogte t e zijn van
de stimuleringsmaatregelen die voorzien zijn door de hogere overheden.
2. AANPASSING VAN DE GEMEENTE
IN FUNKTIE VAN DOELSTELLINGEN
1) VERBETERING VAN DE LANDBOUWINFRASTRUKTUUR
a. aanleggen en verbeteren van landbouwwegen
b. aanleggen en verbeteren van dijken
c. aanleggen en verbeteren van waterlopen, draineringskanalen, beken.
d. aanleggen van pompstations
e. voorzien in de bevloeiingsinfrastruktuur
f. stimuleren van ruilverkaveling, m e t
inbegrip van herbouw of nieuwbouw
van bedrijfsgebouwen en woonhuis, elektrifikatie e.d., waterbeheersing, herbebossing, ontwikkeling gebieden m e t ekonomische achterstand, met inachtname
van gezondheid en veiligheid van de gemeentebewoners.
2) VERBETERING AAN DE HUISVESTINGSMOGELIJKHEDEN
EN
DE
LEEFBAARHEID
a. speciale inspanningen kunnen worden
gedaan inzake de verbetering van de
huisvesting van de landbouwgezinnen.
Hierbij kan de Nationale Maatschappij
voor de Kleine Landeigendom worden
ingeschakeld.
b. bijzonder de huisvesting m a a r ook de
totale leefbaarheid in de plattelandsgemeenten moet de zorg uitmaken van
de gemeentelijke overheid.
3) ONDERWIJS
Speciale initiatieven kunnen worden genomen op het gebied van het naschools
onderwijs (inrichting van avondleergangen of politiek van aanmoediging tot het
volgen van agrarische vervolmakingskursussen). Deze kursussen dienen aangepast aan plaatselijke en gewestelijke
toestanden door specializatie.
3. VOORLICHTING EN INFORMATIE
OVER LANDBOUWPROBLEMEN
Dit kan gebeuren met tema's als : landbouwkoöperatie, ruilverkaveling, omschakeling n a a r uitbouw, teeltverbetering, bedrijfsmechanizering, overheidssteun, verbetering en aanpassing van
drinkwatervoorziening, landbouwwegen.
4. De gemeente w a a r een visserij-indust r i e gevestigd is, of die er toe geschikt
is, moet voor de nodige infrastruktuur
en het onderhoud ervan zorgen, om aldus deze industrie h a a r volle ontplooiingsmogeliikheden te geven.

C. WELVAART DOOR HANDEL EN
DIENSTEN
1) Specifiek voor de handels- en dienstenfunktie kan gewezen worden op nood
aan studiegegevens over het winkelapparaat, over de werkgelegenheid in de
handels- en dienstensektor, over de invloedssfeer van het verzorgend centrum
ed
2) Voor de steunmaatregelen kan verwezen worden n a a r de w e t van 24 mei
1959.
3) Invoeren van een uniforme verhoogde provinciale premie voor de hernieuwing van panden en horecapanden.
4) Door inrichten en steunen van verkoopdagen (promotie) met m e e r dan
lokale weerklank, ten behoeve van tertiaire sektor.
5) Afstemmen van urbanizatiepolitiek
op tertiaire sektor in de gemeentekern.

D. WELVAART DOOR TOERISME EN
REKREATIE
1) Studiegegevens i.vm. vreemdelingenv e r k e e r en rekreatie kunnen onder meer
bevatten : een inventaris van het n a t u u r lijke en man-made rekreatief apparaat,
motiveringsstudies i.v.m. de keuze van
reisdoel en rekreatie-oord, gegevens over
toeristische reklame en de aangepaste
media, e.d.
2) Met betrekking tot de overheidssteun
k a n gewezen worden op de wet van 24
mei 1959.
3) Een doelmatige urbanizatiepolitiek
moet er dan ook op gericht zijn de toeristische aantrekkelijkheden en h e t
landschappelijke schoon zoveel mogelijk
t e bewaren en uit te bouwen.

4) Herwaardering, herinrichting
van
muzea, oude gebouwen, kerken en kapellen. Bij herklasseringen dient rekening
gehouden m e t de toeristische aktiviteiten, doch op objektieve basis.
5) Inzake lokalizering en reglementer i n g van de kampeerterreinuitbatingen
kan de gemeente een welvaarts- en welzijnsbevorderende rol spelen m e t vermijding van verkavelingen of schendingen van landschappelijk waardevolle gebieden.
6) Met de hulp van diverse ministriële
departementen moet de gemeente tevens bijdragen tot het verbeteren van
h a a r rekreatief apparaat.
7) Stimuleren van scholing (avond- en
dagonderwijs) i.v.m. toerisme en rekreatie.
8) Wat de voorlichting betreft i.v.m
het aantrekken van vreemdelingen zal
dikwijls een intergemeentelijke aanpak
gewenst zijn. f
9) Aanwerving van daartoe gespecialiseerd personeel.
10) Met de eigenaars van waardevolle
gebouwen (kastelen, kloosters), kunstverzamelingen,
parken,
groenzones
moet kontakt genomen worden om op
bepaalde tijden het publiek de gelegenheid te geven deze kunstschatten of eigendommen te bezichtigen.

« Deze maximale autonomie is een globale eis, waaraan geen
afbreuk mag gedaan worden door halfslachtige, remmende
maatregelen. Dit impliceert o.m. het einde van de belgische
administratie, van de belgische magistratuur, van de belgische rijkswacht enz. in de vlaamse deelstaat ».
Fr. van der Eist

kan best op het vlak van de gemeente in
een menselijke sfeer.
Anderzijds zijn er de tipische problem e n van leefbaarheid en higiënisch
leefmilieu die de geïndustrializeerde en
overbevolkte maatschappij ons stelt.
Daarom moet de gemeente deze problemen van lucht- en waterverontreiniging, van huisvuil en behoud van
groenruimte terdege aanpakken.

menselijke
gemeente:

1. SOCIAAL
DIENSTBETOON
VOORZIENINGEN

EN

Belangrijk tenslotte nog voor de O.D.
S.D. is het vlotter beheer van het onroerend patrimonium dat wordt voorgestaan.
1) De bestaande C.O.O. dient opgeheven
en vervangen door een zuivere gemeentedienst.
2) Deze gemeentedienst dient de benam i n g te krijgen van «Gemeentelijke
dienst voor Sociaal Dienstbetoon» - afk.:
G.D S.D.
3) De G.D S.D. wordt beheerd door h e t
gemeentebestuur.
4) Het m i n i m u m programma (taak)
van de G.D S.D. is hetzelfde als dat
voorzien voor de hoger vermelde O.D.
SD.(8 punten).

van sociiile en
technische
verzorging
Onze welvaartsmaatschappij heeft een
aantal nieuwe problemen doen ontstaan,
die zich ook in de gemeente doen gevoelen en ook wellicht daar in een menselijke sfeer dienen opgelost.
Eerstens hebben we de — ondanks
alle welvaart — minstbedeelden in onze
maatschappij : de bejaarden, de behoeftigen en de gehandikapten. Zij moeten
materieel gesteund en psichologisch begeleid worden teneinde hun integratie
in de maatschappij te bevorderen. De
nodige nutsvoorzieningen en s t r u k t u r e n
moeten hiertoe worden geschapen. Dit

2) De maatschappelijke assistent moet
d^ C.O.O.-werkmg vermenselijken H i j
moet voor de C O O. een imago k r e è r e n
van menselijkheid, vertrouwen, hoffelijkheid en degelijk sociaal dienstbetoon.

A. SOCIALE VERZORGING

a. VOOR DE TOEKOMST
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moet zijn van modern opgevat sociaal
dienstbetoon.
ledere C.O.O. moet tenminste één
maatschappelijke assistent — zii h e t
dan part-time — aanstellen.

5) De G D S.D. dient te beantwoorden
aan dezelfde drie voorwaarden als hoger opgesomd voor de O.D.S.D.
6) De werkingskosten van de G.D.S.D.
zullen in de gemeentebegroting afzonderlijk worden opgenomen.
7) De financiering van de G.D.S.D. zal
voor de helft door de gemeente geschieden en voor de helft door de staat m e t
dien verstande dat het staatsaandeel
steeds het gemeentelijk aandeel zal volgen.
8) Bij wet zal een minimum-bedrag per
inwoner voorzien worden dat de gem e e n t e jaarlijks verplicht is op h a a r
begroting uit te trekken.
9) Het volledige patrimonium van de
vroegere C.O.O. gaat over naar het patrimonium van de gemeente.
10) Op provinciaal vlak dient een Kam e r van Beroep ingesteld waarbij de
belanghebbende tegen iedere beslissing
van de G D S D. beroep kan worden ingesteld. De leden van deze K a m e r van
Beroep worden gekozen door de provincieraad volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Financiering en administratie voor deze k a m e r
worden geleverd door de provincie.

B. C.O.O.-WERKiNió
1. MATERIËLE B E H O E F T I G H E I D
1) De toekenning van steun kan en m a g
niet gebonden zijn door strikte barema's.
Een termijn dient bepaald t'^ worden
binnen welke de beslissing over een
a a n v r a a g tot toekenning van steun of
huloverlening dient genomen te worden
2) Ieder geval dient individueel en op
diskrete wijze onderzocht en m e n dient
r e k e n i n g te houden m e t faktoren die
zich niet in een reglementair keurslijf
laten persen.
3) Een voor het hele land geldend minimum-barema dient te worden ingevoerd
om de behoeftigen te beschermen, die in
onsociaal bestuurde gemeenten wonen.
Dit barema moet een menswaardig bestaan waarborgen in onze huidige welvaartstaat. Dit menswaardig bestaan
moet ten minste steunen op een minim u m van : 60.000 fr. (één persoon) en
75.000 fr. (voor een gezin). Deze bedragen moeten vatbaar zijn voor indexatie.
2. BEHOEFTE AAN SOCIAAL DIENSTBETOON EN MORELE STEUN
1) Daarom is het nodig dat iedere
C.O.O. tenminste één maatschappelijk
assistent (zij het dan ook part-time) zou
aanstellen.
Deze man of vrouw is wel de belangrijkste persoon van de C.O.O., in die zin
dat hij de public-relations van de C.O.O.
voor het grootste deel zal voeren, een
soort vertrouwenspersoon dient t e zijn
en daarbij speciaal goed op de hoogte

3. P R E V E N T I E F OPTREDEN
1) Bij het vervullen van zijn preventieve taak dient de C.O.O. te doen aan
effektief dienstbetoon en voorlichting.
2) De C.O.O. zal trachten voortijdig de
«gevallen» die n a d e r h a n d p r o b l e r r s n
van behoeftigheid zouden kunnen 'Jtellen, op te sporen. Hiervoor is een n a u w e
samenwerking vereist m e t de jeugdbrigade, de wijkpolitie, de scholen, de ziekenbonden en andere sociaal gerichte
instellingen.
3) De voornaamste preventieve taak van
de C.O.O. dient evenwel te bestaan in
het oprichten van allerlei diensten voor
gezinszorg, bejaardenzorg, hulp aan gehandikapten, enz . .
4. GEZINSZORG
1) G E Z I N S H U L P
De C.O.O. dient over te gaan tot het in
dienst n e m e n van gezinshelpsters (familiale helpsters), desgevallend part-time,
voor het daadwerkelijk bijstaan van de
in moeilijkheden v e r k e r e n d e gezinnen
(de grote gezinnen in eerste instantip).
Deze
gezinshelpsters
dienen
beschouwd en gewaardeerd als volwaa'-iige maatschappelijke w e r k s t e r s en ze'^^er
piet als goedkope werkvrouwen. H u n
t a a k is zeer r u i m : kinderverzorging,
gezondheidszorg, morele steun, huishoudelijke ' voorlichting,
daadwerkeliike
hulp, enz. De gezinshelpsters dienen dan
ook behoorliik bezoldigd te worden.
2) KINDERKRIBBEN
K i n d e r k r i b b e n dienen opgericht om de
moeders van kinderrijke gezinnen gedeeltelijk t e ontlasten en om de moeders, die uit financiële noodzaak dienen
t e gaan werken, daartoe de mogeliikheid te bieden. Ook dat is een m a a t r e g e l
v a n preventief C.O.O.-beleid. Daarbij
moet de gemeente er zorg voor d r a e e n
d a t alle bejaarden op het telefoonnet
aangesloten worden. Voor behoeftigen
kan ook de abonnementsprijs ten laste
worden genomen.
1"
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lingen of minstens aangepaste afdelingen in de instellingen worden opgericht.
4) Meer verpleegtehuizen met intense
verpleegkundige hulp dienen te worden
opgericht o.m voor speciale geriatrische
verpleging.
5 Oprichten van meer hospitalen voor
chronische patiënten (V-diensten verpleegtehuizen).
In dit verband w a r e het ta overwegen een aantal bestaande rustoorden te
valorizeren en omhoog te trekken tot
V-diensten. Tegeliikertiid ^ou dan een
aktie moeten ingezet worden om een
blijvende tussenkomst te bekomen vanwege het H V Z I in de dagprijs.
6> Geen besparing op het verplegend
personeel door het inschakelen van te
veel niet-gekwalificeerd personeel.
7> De nlaatsingsvoorwaarden
dienen
eenvormig te ziin Opname mits afstand
van kanitaal of eigendom vervangen
door een garantie van betaling der kosten is veel minder erg en geeft toch hetzelfde resultaat.
8) In alle C O.C.'s dient een eenvormig
zakgeld vastgesteld voor de opgenomenen.
9) Inzake de bepaling van het bedrag
in te brengen door de onderhoudsplichtigen der opgenomenen dient men overal dezelfde normen aan te leggen. Het
m.aximum te vorderen onderhoudseeld
rnoet overal hetzelfde zijn. Op dit vlak
zijn er te grote verschillen waa te nemen bij de onderscheiden C.O.O.'s.

3) VOOGDIJ
H e t voogdijschap over de verlaten kinderen mag zich niet beperken tot het
plaatsen er van ver weg van de gemeente in een of andere instelling.
De C.O.0. dient haar beschermelingen
t e volgen en h u n verzorging te kontroleren.
Tevens dient de C.O.O. al 't mogelijke
t e doen om het gezin materieel en moreel weder op te richten om de kinderen
e r terug h u n plaats te doen innemen.
Alle mogelijke steun dient verleend
aan de plaatselijke afdeling van het
Seugdbeschermingskomitee of aan het
oprichten ervan.
4) K I N D E K H O M E S
Voor de verlaten kinderen moet m e n
t r a c h t e n in de eigen gemeente kinderhome's op te richten.
Wanneer dit materieel of financieel
n i e t mogelijk is dient m e n in de gemeent e of zo dicht mogelijk pleegouders t e
zoeken
Deze pleegouders verrichten een ten
7eerste te waarderen sociale taak en dien e n dan ook aangemoedigd door een
r u i m e financiële steun.
5. BEJAAKDENVERZORGING

A. VALIEDE EN PSEUDO-VALIEDE
BEJAARDEN
1. HUISVESTINGSPROBLEMATIEK
1) Volgende princiepes dienen algemeen
a a n v a a r d te worden :
a de gemeenschap moet het recht van
d e bejaarden h e r k e n n e n op een aangepaste woongelegenheid.
b. de bejaarde moet geïntegreerd blijv e n in de samenleving. Dus geen sprake
Van izolatie.
c. de bejaarde heeft recht op zijn zelfstandigheid.
d daar de bejaarde gehecht blijft aan
zijn v e r t r o u w d milieu, dient v e r m e d e n
d a t hij dit zou moeten verlaten.
e er moet belet worden dat een te groot
deel van het inkomen van de bejaarde
n a a r huisvesting zou gaan.
2) Er dient gestreefd n a a r verlaagde
huishuren voor de bejaarden m e t bescheiden inkomen. Zo mogelijk zouden
d e bejaarden-woningen gratis moeten
k u n n e n ter beschikking gesteld worden.
S) Bij het verhuizen n a a r een aangepaste woning dient een premie betaald
voor de verhuiskosten en de inrichting
Van de woning. Deze premie zou volledig de kosten moeten dekken daar het
laag pensioen anders een struikelblok
zal vormen om te beslissen tot het bet r e k k e n van een andere en beter aangepaste woning
4) De oprichting van service-woonsten
[(zie terzake het hoofdstuk huisvesting).
Dit kan gebeuren in de vorm van kleine
aangepaste gegroepeerde gezinswoningen of a p p a r t e m e n t e n in flatgebouwen.
Deze woonstgelegenheden moeten ingeplant zijn in de aktieve bevolkingswijk e n met groen omgeving, behoorlijk uitzicht, rust, maar vooral mogelijkheid tot
k o n t a k t met de samenleving.
Bij deze woongelegenheden moet een
dienstverleningscentrum ongericht worden m e t o.m. :
"— r e s t a u r a n t voor maaltijden
* - dienst voor kleine herstellingen allerhande.

— onderhouds- en wasdienst
— genees- en verpleegkundige dienst.
— dienst voor sociaal hulpbetoon.
In grote centra zou elke wijk over zulk
een centrum moeten kunnen beschikken. Deze centra mogen echter niet te
gi-oot worden om het ontstaan van «bejaardenwijken» te voorkomen.
Wat de toekenning van woongelegenheden betreft dient prioriteit verleend
aan de bejaarden van hoge ouderdom
en aan de bejaarden-gezinnen met valiede partners.
2. HULPVERLENING TEN HUIZE
1) In elke gemeente dient een «homecare» te worden opgericht voor de verzorging en verpleging ten huize van de
vallede en semi-valiede bejaarden.
2) Hiertoe dienen de nodige bejaardenof gezinshelpsters aangeworven te worden alsmede enkele verpleegsters-bezoeksters voor de geneeskundige h u l p verlening.
3. ONTSPANNINGSCENTRA

VOOR

BEJAARDEN
Het oprichten van een tref- en ontspanningscentrum voor bejaarden, waar verschillende aktiviteiten tot ontplooiing
kunnen komen en dit met medebeheer
van de bejaarden zelf. Dit medebeheer
kan niet genoeg onderlijnd worden.
Dit centrum dient o.a. to omvatten :
klublokalen, een cafetaria, een bioskoop,
een biblioteek en een lokaal voor lichaarp"^" ^fonin"o»i

B. INVALIEDE BEJAARDEN
1. VERPLEGING TEN HUIZE
OPRICHTEN VAN EEN DAGHOSPITAAL
Het daghospitaal zou gedurende de dag
herberging, toezicht, voeding en verzorging geven, s'Avonds dienen de bejaarden terug afgehaald te worden en s'morgens weer binnengebracht. Daartoe is
een vervoerdienst noodzakelijk. Zulk
daghospitaal zou dan ook best opgericht
worden in de nabijheid v a r een goed
uitgerust geriatrisch centrum or daarvan de diensten mede
kunne gebruiken.
In het buitenland is deze vorm van
verpleging reeds ruim ontwikkeld.
2. VERPLEGING IN RUSTOORDEN,
VERPLEEGTEHUIZEN EN REVALIDATIE-CENTRA
1) De gestichten voor bejaarden dienen
opgevat met 1-persoonskamers of maxim.um twee- of driepersoonskamers (voor
de bejaarden die dat verlangen), alsmede m e t gezinskamers voor gehuwde paren,
2) De gestichten voor bejaarden dienen
te voldoen aan volgende vereisten : een
aktieve geneeskunde aan de bejaarde ;
streng toezicht op het tewerk gestelde
personeel ; aktieve vormen van bezigheidsterapie ; regelmatige en aangepaste ontspanning en voldoende veiligheid
tegen ongevallen en brand.
3) ledere instelling dient zich te houden
aan de funkties waarvoor z opgericht
is Voor geestelijk gestoorde bejaarden
zullen diensvolgens aangepaste instel-

10) In alle C.O.O.-inrichtingen (rustoorden, verpleegtehuizen enz,) moet de gem e e n t e instaan voor levensbeschouwelijke vrijheid, in de ruimst mogelijke
zin.
2. GEZINSBELEID
1) FINANCIËLE VERSTREKKINGEN
De V.U. is voorstandei van de uitkering
van bijkomende voordelen o.m. een aanvullend kraamgeld, evenals van postnatale vergoedingen, zwangerschapsvergoeding en spaarpremies aan pasgeborenen.
2^ HUISVESTING
Ten aanzien van de huisvesting is het
P.K. van de V.U. voorstander van :
— speelruimten voorzien in iedere wijk:

tussenkomen bij opleiding en vergoeding van spelmonitoren.
— subsidies aan jeugdbewegingen en
werken.
— aanmoediging van vrijetijdsbesteding
door steun aan hobbyklubs, toneel-,
zang- en dansgroepen, ter beschikking
stellen van vergaderruimten.
— straat- en verkeersveiligheid : leergangen ovej. wegveiligheid, jeugdpolitie,
jeugdverkeersbrigades.
3> STRÜKTUREN EN SPECIFIEKE
GEZINSHULP
a oorichten van gezinsraad en jeugdraad.
Invoeren van het schepenambt voor
jeugd en gezin.
b. specifieke gezinshulp :
— oprichten van een eigen dienst voor
gezinshulp of aansluiten bij een interkommunale dienst.
— subsidiëring van vrije dienst.
— inrichten of subsidiëren van huishoudelijke en technische leergangen voor
volwassenen
— toelage aan kulturele en sociale werken die het gezinsleven bevorderen.
— oprichten van een eigen baby-sittingsdienst waar privaat initiatief tekort schiet.
— subsidies aan kinderopnasdienst.
— toelage aan gezinsorganizaties
— inrichten
van
huldigingszittingen
voor verdienstelijke ouders
jaarlijks
moederfeest, dag van het gezin.
3. GEHANDIKAPTENZORG
1) PRINCIPES :
a. de gemeenten kunnen in een belangrijke mate instaan voor de vermenseliiking van het milieu ten bate van de
gehandikapten.
b dit houdt in dat gehandikapten waar
mogelijk moeten integreren in de maatschappij.
c. het oprichten van strukturen en organen (schepen van gezin met bevoegdheid over gehandikapten) adviesraad
voor gehandikapten, het bouwen of steunen van noodzakelijke infrastruktuur
(scholen instellingen ont<!Danni_ngen)
en het geven van materiële büstand
moet in die geest worden vooryien^.
d. V ördinatie en tussensemeertelijke
samenwerking liggen in dit oerspektief
voor de hand.

,4

«

W4

3) In agglomeratie dient gestreefd naar
a) centrale tv-antennedistributie (ekonomie en estetiek).
b. één enkele centrale voor woonverwarming
(ekonomie-estetiek-luchtbezoedeling) (vb. Vasteras-Zweden).
c. een optimaal-ekonomische ligging en
kapaciteit voor de huisvuilverwerkmgsinstallaties en waterzuiveringsstations.
d. rationalizatie van de ondergrondse
topografie. Met inzichten van centrale
galerijen voor de hoofdleidingen van
riolering, elektrische kabels, telefoonkabels, gasleidingen, w a r m en koudwaterdistributie, tv-antennedistributie m e t
uitbreidingsmogelijkheden voor toekomstige behoeften (ekonomie. estetiek, rationele aanleg, vermijden veelvuldig
openbreken straten, enz...).
e. globale aanpak voor nieuwe wijken
m e t één enkel centraal sisteem voor de
nutsvoorzieningen (zie hierboven 3. d.).
Verplichte aansluiting — verbod individueel voorzieningen.
f. centraal richtsplan voor sanering bestaande wiiken, uitvoering per sektor
maar met voorziene aansluiting op globale oplossing, dit in het kader van de
opeenvolgende zesjarenplannen.
4) Invoeren van computercentra in het
kader van hogergenoemde interkommunales voor doorgedreven rationalizatie,
administratie en dienstverlening, (zie
ook 7).
5) Invoeren van « metoden- » en « arbeidsstudie- «-dienst in het kader van
hoger genoemde interkommunales teneinde door rationalizatie meer service
te verlenen voor minder geld.
6) Centralizatie van interne technische
diensten
— wagenpark, radiokommunikatie :
brandweer - 900 - politie, onderhoud gebouwen.

2) QUA ONDERWIJS
a Grotere gemeenten :
— oprichting van scholen voor mentaal
gehandikapten in regionaal verband. Rekening houden met geografische spreid i n s van de voorzieningen.
— cprichten van beschuttende werkplaatsen voor mentale gehandikapten.
Geen fizisch gehandikapten of andere
soorten gehandikapten in deze beschuttende werkplaatsen.
Opname van fizische gehandikapten in
gemeentediensten.
— homes voor bezigheidsterapie voor
zware mentale gehandikapten, waar
vooral de nadruk wordt gelegd op het
teraneutisch karakter van het werk.
— samenwerking met de industrie en
bedinging bij
vestigingsvoorwaarden
dat werk wordt voorzien voor gehandikapten (mentale en andere) eventueel
via h e T h u t t e n d e werkplaatsen.
— verder de tussenkomsten zoals hieronder beschreven voor kleinere gemeenten.
— bil zondere tussenkomsten.
b Kleinere gemeenten :
— subsidies verplaatsingskosten.
— tussenkomsten in busvervoer voor
verplaatsmgen i v.m. geneeskundige zorgen, hun ontspanning (b v. zwembad,
speelplein e . d ) .
— gezinstoelagen aan gezinnen met gehandikapten.
— subsidies voor het aanpassen van de
woning.
— inrichten van allerlei dagen, feestjes,
uitstappen e.d.
— inrichten of stimuleren van oppasdiensten voor gehandikapten.
— inrichten van een jeugdzorg voor
gehandikapten. voorzien
van speelpleinen en ruimten voor gehandikapten,
onder toezicht van gespecializeerde monitoren.
c. Inspraak en organen :
— voor de planning en de koördinatie
op lange termijn stellen we de oprichting van een adviesraad voor gehandikapten voor per gewest Hierin worden
opgenomen alle specialisten en belanghebbenden.
— in de distrikten of gewesten : oprichten en stimuleren van konsultatieburau's voor gehandikapten.

B. TECHNISCHE VERZORGING
1. NUTSVOORZIENINGEN
1) In afwachting van de vorming van de
grote stedelijke agglomeraties en de landelijke distrikten, dienen alle nutsvoorzieningen onder één enkele interkommunale te ressorteren per agglomeratie
of distrikt.
2) Die interkommunales dienen een zo
ruim mogelijk terrein te bestrijken (alle terreinen van interkommunale samenwerking). Voor sektoren waar een
groter gebied aangewezen is zoals wateraanvoer, maken ze zelf deel van uitgestrekter interkommunales.

7) Centralizatie van alle funkties in
kontakt met publiek m a a r spreiding
over het grondgebied per wijk : elektriciteit, gas, water, belastingen, getuigschriften, burgerlijke stand, inlichtingen, enz...
Verhoging van de snelheid en vermindering van de wachttijd door installatie
van Teleks en (of) computerterminalverbinding met de centrale diensten en
computeraf deling.
8) Stedelijk vervoer : verbod voor het
verkeer van personenwagens binnen
kleine ring, voorzien van ruime parkings en met radiale frekwente metrolijnen evenals een metrolijn station-cent r u m (luchtbezoedeling, ekonomie, verhoging service veiligheid).
9) Optimering van de verwerking van
de verkeersstroom door computerregeling vah de verkeerssignalizatie (voorbeeld .'an de duitse grote steden).

« België is het paradijs geworden voor de kapitalisten van
welke nationaliteit ook. Het is hoog tijd dat dit probleem gesteld wordt van de financiële voordelen die in steeds stijgende omvang, ten laste van de gemeenschap, kwistig uitgedeeld worden aan kapitalistische ondernemingen, onder de
slogan van ekonomische ekspansie en tewerkstelling. Wij
hebben er steeds op gewezen dat deze politiek sociaal moet
verantwoord zijn en selektief, met overleg dient gevoerd ».
Fr. van der Eist

2. HUISVESTING

3) HET BOUWEN VAN

1) DE NIET VERBETERBARE
WONINGEN :

NIEUWE WONINGEN

Deze dienen tot krotwoningen verklaard, zo vlug mogelijk gesloopt en
vervangen door moderne en gezonde
woningen.
Daartoe zal aan de eigenaar een slooptoelage verleend worden.
Indien de eigenaar zelf wenst te herbouwen zal hij een bouwpremie dienen
te bekomen .
Wenst de eigenaar niet zelf te herbouwen dan dient de gemeente de woning
of eventueel de grond aan te kopen in
der minne of desnoods te onteigenen en
in te staan voor het bouwen van een
nieuwe gezonde woning, die wordt verkocht aan een sociale prijs of v e r h u u r d
tegen een sociale huurprijs.
Eventueel huurders van een krotwoning
dienen een verhuistoelage en eventueel
een huurtoelage en installatietoelage te
ontvangen.
Indien de eigenaar bewoner is van de
krotwoning zal hij dezelfde toelagen
kunnen genieten als voorzien voor de
huurders en daarbij een voorkeurrecht
bekomen voor het kopen of huren tegen
sociale prijs van de nieuwe woning door
de gemeente opgericht.
2) DE VERBETERDE WONINGEN
Deze dienen vooral aangepast inzake
sanitaire installatie, verlichting en verluchting.
Hiervoor dient de gemeente aan de eigenaars een saneringspremie toe te kennen om de kosten der verbeteringswerken te helpen dekken.
Deze
saneringspremie
mag
echter
slechts toegekend worden, indien de eigenaar een akkoord aangaat van huurstop over een te bepalen tijdspanne in
evenredigheid met de toegekende premie.

De gemeente zal het bouwen van nieuwe woningen stimuleren door het verlenen van een ruime bouwpremie of
aankooppremie.
Tevens dient de gemeente de bouwgronden die in haar bezit zijn ter beschikking te stellen voor sociale woningbouw
en bij tekort zelf daartoe de nodige
gronden aan te kopen, waarbij zij r e k e ning dient te houden met een voldoende
diversifikatie (woningen voor alleenstaanden, kleine gezinnen, grote gezinnen).
Indien de beschikbare gronden qua oppervlakte te beperkt zijn om er een
maatschappij voor sociale woningbouw
voor te interesseren, dient de g e m e e n t e
zelf het initiatief tot het bouwen van d e
woningen te nemen die ze dan aan een
kostprijs kan verkopen of aan een sociale prijs v e r h u r e n .

WONINGEN VOOR
GEHANDIKAPTEN
De gemeente dient ervoor te zorgen d a t
voldoende woongelegenheden opgericht
worden voor de zwaar gehandikapten.
Deze woningen moeten funktioneel aangepast zijn en dienen geïntegreerd in
de normale woonkompleksen.
5) P R E M I E S EN TOELAGEN
Bij het vaststellen van de gemeentelijke
premies en toelagen (bouwpremie, aankooppremie, slooptoelage, verhuistoelage, installatietoelage, huurtoelage en saneringspremie) zal steeds rekening gehouden worden met de voorzieningen
die op dit gebied reeds getroffen w e r d e n
door het rijk en de provincie. De gem e e n t e dient h a a r deel in deze premies
en toelagen derwijze te berekenen dat
het geheel van de premie of de toelage
een daadwerkelijke weerslag zal hebben
op het verbeteren van de huisvesting
en dit binnen een redelijke termijn.

3. HINDERPROBLEMEN, VERKEER.
NATUURBESCHERMING
1) EEN DOELMATIG BELEID O P
GEBIED VAN DE URBANIZATIE
a het vormen van kernen, met een goed
gepland ringverkeer, goed gekozen handels- en dienstencentra, afzonderlijke,
goed van groen, licht en luchtvoorziene
woonruimten.
b. voorzien moet worden dat in de k e r n
voldoende koncentratie is.
c. stedelijk en gemeentelijk estetisch
uitzicht :
1) in de groie en middelgrote steden
door ; restauratie en modernizering v a n
de oude wijken met behoud van historische kernen, stadsdelen en gebouwen
(te zien als gehelen), h e r s t r u k t u r e r i n g
van niet meer aangepaste wijken door
aangepaste en verantwoorde hoogbouw :
hoogbouw in de periferie met gemeenschappelijke parken, rekreatievoorzienmgen, inrichten en stimuleren v a n
spcel'/alen voor kinderen, speelruimten;
zorgvuldig bestudeerde inplanting v a n
de industrieparken of afzonderlijke bedrijven ; beperking van publiciteitsborden en onestetische publiciteit : r e glementering inzake estetiek. architektuur, huizen op pleinen grote landen
e.d.
2) in de kleinere nog landelijke gemeenten : omleiding doorgaand verkeer ; v a n
groen voorziene woonkernen ; behoud
van stilte- en groenzones, bescherming
van n a t u u r p a r k e n en natuurrezervaten.
d. groen- en stiltezones . doorgevoerde
inspanningen voor het behoud v a n
groen °n groene zones (parken plantsoenen, pleinen boelevards, straten) ;
inplanting van nieuwe groene zones ?
kreeron instand houden van n a t u u r r e zervaten, stiltezones en n a t u u r p a r k e n |
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inplanting van overjaarse groenschermen, bloemenparken en bomen ; gemeentelijke toelage voor openstellen
bossen en parken voor het publiek ; verplichting de gemeenschappelijke scheiding tussen villapercelen te vormen met
levende hagen ; volgehouden inspanningen om in bestaande straten en pleinen
groen aan te brengen.

6

4) De V.U. streeft naar de oprichting
van een « gemeenschapscentrum » met
polivalente vergaderzalen dat als ontmoetingsplaats voor allen is opgevat.
De V.U. wijst de kultuurpaleizen af die
hoofdzakelijk dienen om uitingen van
een elite-kultuur te huisvesten en streeft
naar gemeenschapscentra en wijkcentra
in funktie van de reële behoeften van de
ganse bevolking.

DAARBIJ AANSLUITEND MOET
INZAKE VERKEER VOORZIEN
WORDEN :
a. koncentrische omleiding rond woonkernen
b. reorganizatie van het verkeer in de
binnenstad en in de kern van de gemeenten
oprichting van winkelcentra, waarbinnen gemotorizeerd verkeer wordt verboden, met oprichting van de nodige
parkings ; oprichting van grote parkings
aan de stadsranden en aansluiting van
het stadsverkeer ; voldoende parkeerzones (blauwe zone) in de stadskern ;
aanleg van de grote stadverkeersaders
zodat de maximale snelheid automatisch
beperkt blijft tot de veilige snelheid ;
doeltreffender optreden bij snelheidsovertredingen.

gemeente:

5) De gemeente dient te beschikken
over een kultuurfunktionaris die het
kultureel werk moet stimuleren en koordineren in en rond het kultureel centrum. In grotere steden dient hij bijgestaan door een of meerdere groepswerkers, die zich eerder op buurtwerk afstemmen. In kleinere gemeenten kan de
taak van groepswerker en van kultuurfunktionaris samenvallen.

3 ) WAT DE HINDER BETREFT
a) LAWAAI : wordt gedeeltelijk opgevangen door verkeersregeling ; strenge
beperking hinderlijk lawaai (openbare
werken, feesten, e.d.) ; groenschermen
rond grote verkeersaders die lawaaiopslorpend werken ; via de gepaste kanalen aandringen op nationaal vlak : afdoende wet.
In afwachting invoeren of verscherping
van politiereglement terzake.
b. LUCHTVERONTREINIGING : beperking verkeer binnenstad ; weren van
hinderlijke bedrijven uit de kern van
de stad ; zorgvuldige inplantingen van
de bedrijven ; verscherping reglementering op luchtverontreiniging ; aandringen op nationale reglementering ; verscherping voorwaarden aan bedrijven
inzake hinder ; planning van gemeenschappelijke verwarming, zo nodig via
intergemeentelijke samenwerking.
c. WATERVERONTREINIGING : opstellen en uitvoeren van algemene rioleringsplans per gewest in funktie van
het hidrografisch bekken, met aanleg
van centrale koUektoren, aangesloten
of op te richten zuiveringsstations, op
de ekonomisch meest verantwoorde
plaats ; toepassen van de bestaande wetgeving inzake huishoudelijke en industriële afvalwaters ; verscherpen van de
kontrole en toepassen van de wet bij het
afleveren van lozingsvergunningen ; op
nationaal niveau dienen bij hoogdringendheid de nodige wetten uitgevaardigd die de lozingsvoorwaarden vastleggen voor alle industriën.
d. HUISVUIL : om higiënische redenen
dienen de vuilnisbelten zo spoedig mogelijlc te verdwijnen ; daar waar ze
voorlopig nog blijven bestaan dient
overgegaan tot higiënisch storten d.w.z.
dagelijks afdekken met aarde van het
gestorte vuilnis ; strenge reglementering op het stapelen van afvalmaterialen op private gronden (autoschroot...) ;
de oplossing van het probleem der huisvuilverwij dering dient terdege bestudeerd te worden door bekwame specialisten, voor elk gewest afzonderlijk ; het
toe te passen sisteem zal funktie zijn
van hogervermelde studie en kan bestaan uit volgende sistemen : 1. Verkleinen van het vuil bij middel van breekmolens, na deze behandeling kan de
reststof op higiënische wijze gestort
voorden. Volumevermindering 50 % ',
2. Komposteren van de organische stoffen die in het huisvuil aanwezig _ zijn.
Deze metode kan verantwoord zijn in
bepaalde streken, gezien kompost een
zeer degelijke meststof is. Volumevermindering tot 65 % ; 3. Verbranden van
al het vuil of enkel van de niet organische stoffen ingeval van kombinatie
met kompostering (bv. Gent in de toekomst) Volumevermindering tot 90 %
bij goede keuze van het sisteem.
Deze metodes kunnen onderling gekombineerd worden vooral voor grote installaties. Ze zijn alle bruikbaar voor
huis- en industrievuil.
Het ophalingssisteem dient gestandardizeerd te worden, zowel voor wat betreft
de ophaalvoertuigen als de emmers, zakken en container»; van de partikulieren.

kern van
eigentijds

6) Er moet worden voorzien in het oprichten van stedelijke - gemeentelijke
jeugdateliers (zowel voor niet-georganizeerde als voor georganizeerde jeugd
toegankelijk), en ekspressie-ateliers
voor de volwassenen (Buurtklubhuizen)
waar gemeenschappelijk kan gedaan
worden aan vrije kreatieve ekspressie
(verbale, ritmische, plastische). Voor
volwassenen moeten handenarlDeid en
technisch hobby's ene plaats krijgen.
7) In het « gemeenschapscentrum » moeten ook polivalente vergaderzalen worden voorzien waar het verenigingsleven
kan plaats hebben.

samenleven.
O n d e f W i j S

en kuituur
De oude verzuilde samenlevingsvormen moeten afgebroken worden om te
komen tot een pluralistisch georiënteerd
gemeenschapsleven in de gemeente.
Hiertoe zal enerzijds het verenigingsleven de nodige infrastruktuxir en voorzieningen moeten krijgen. Dit geldt
uiteraard ook voor het jeugdbeleid, de
rekreatie, de sport en het toerisme.
Anderzijds moet men het onderwijs
op het gemeentelijk vlak pluralistisch
mrichten.
Hierdoor kan de gemeente als bazis
dienen voor de uitbouw van een onderwijs op pluralistische bazis, zodat een
nieuwe geest van verdraagzaamheid en
samenleven kan groeien.
A. KULTUUR

8) In grote gemeenten moet het buurtwerk worden opgezet. Hiervoor moet
gespecializeerd personeel worden aangesteld. Buurthuizen moeten daartoe als
infrastruktuur worden voorzien.
9) De vergaderingen van de kultuurraad, evenals deze van de jeugdraad en
de sportraad — verder vermeld — dienen openbaar te zijn.

4) Aktiviteit volgens de normenstelsels ingericht dóór of vóór jongeren
moeten van een hogere puntenkwotering kunnen genieten, uitgaande van het
beginsel dat ook in de sektor van het
kultureel-sociale verenigingsleven de
grootste zorg moet gaan naar deze leeftijdsgroep.
5) Hulp van de gemeente aan de verenigingen kan voor bepaalde grote aktiviteiten ook gegeven worden via materiaalgebruik, mankracht bij de voorbereiding.
Verslag van aanvragen en inwiUiging
wordt in « open politiek «-atmosfeer gegeven door de betreffende schepen aan
de gemeenteraad.
6) Tonen van appreciatie door aanwezigheid door de gemeentelijke overheid is
dikwijls een belangrijke stimulans.
7) Waar een kultuurraad niet bestaat
is het aangewezen dat via koördinatie
op gemeentehuis door gemeentelijke mededeling in lokale bladen een aktiviteits kalender wordt medegedeeld aan
de bevolking.
8) Hoewel het aangewezen is dat de gemeentelijke sociale en kulturele politiek
vooral gericht moet zijn op het eigen
geografisch gebied moet er toch een zekere ruimte geschapen worden ifinancieel voor zaken die uitstijgen boven
het gemeentelijk vlak. Zo zijn er verenigingen die minder lokaal werken maar
toch aktiviteiten inrichten waaraan door
mensen uit eigen gemeente wordt deelgenomen.
9) De gemeentebesturen moeten in hun
begroting een verplichte uitgave opnemen voor socio-kulturele werking, in
verhouding tot het aantal inwoners.

^

1. KULTUÜRBELEID
1) Het vormingswerk en de verenigingen, opgezet om de vlaamse mens te
emanciperen, hem mondig en bewust te
maken en hem te vormen tot gemeenschapsbeleven, moeten bevorderd worden zodat ze zich vrij kunnen ontplooien. Dit moet gebeuren via financiële steun, zonder overheidsinmenging,
zodat de spontane kreatieve aktiviteit
wordt bevorderd.
2) De V.U. is voorstander van een kulturele raad als overlegorgaan voor de
verenigingen, als stimulator van de kultuurspreiding en als adviesorgaan bij
de gemeentelijke overheid. Hij dient
door deze overheid tijdig en volledig geïnformeerd en financieel gesteund.
3) De biblioteek moet zodanig worden
uitgerust dat iedereen er kan vinden
wat hij nodig heeft om zich te ontspannen, te ontwikkelen en zichzelf voor te
bereiden op zijn taken van morgen.
Daarom moet het boekenfonds uitgebreid worden en aangepast aan de eisen
van de tijd ; middelbare biblioteken
moeten gemeentelijk of tussengemeentelijk opgericht te worden ; de kommissies voor biblioteken dienen aangepast
aan deze eisen ; kleine niet-pluralistische opgevatte biblioteken dienen gefuzioneerd ; de biblioteken dienen centraal
georganizeerd te worden via interkommunale samenwerking. Lokale of mobiele filialen dienen opgericht te worden volgens de behoeften. De gebouwen
van de biblioteken, maken integraal
deel uit van de kulturele infrastruktuur
en worden best in grotere of kleinere
gemeenschapscentra ingebouwd ; parallel aan hetgeen geldt voor de bibloteek
dient de diskoteek te worden opgevat.
In grotere gemeenten kan een interkommunale uitleendienst voor dia's, reprodukties en schilderijen opgericht ; in
grote agglomeraties dient een afdeling
voor blinden in de biblioteek te worden
voorzien.

« De tragische staking van 'de limburgse mijnwerkers heeft
op pijnlijke wijze het gemis aan waarachtig sociaal gevoel in
het licht gesteld van ministers en sindikaie leiders. De manier
waarop en de middelen waarmede een regering van socialisten en kristen-demokraten deze staking heeft willen breken
en de arbeidersgezinnen uithongeren Is een blijvende schande ».
Fr. van der Eist

2. VERENIGINSLEVEN
1) Opdat in een gemeente een gezond
klimaat zou heersen bij het bevorderen
van de aktiviteiten van de verenigingen
is absoluut nodig dat elke levensbe
schouwelijke of politieke diskriminatie
geweerd wordt. Dit veronderstelt het
ontwerpen — in breed overleg — van
objektieve kriteria van financiële en andere hulp en dit vóór het opstellen van
de begroting.
2) De subsidiëring van de verenigingen
moet prestatie-gericht zijn zodat inaktieve groepen niet jarenlang genieten
van een vaste premie.
Bij uitwerking van normenstelsels moet
de intensiviteit van de werking en waarde van de aktiviteiten worden ingerekend.
Voor bepaalde verenigingen die vaste
bazisonkosten hebben of een belangrijke
eenmalige jaarprestatie beleggen moet
te werk gegaan volgens het beginsel
van de vaste subidiëring.
3) Eens de verenigingen aan de normer
voldoen (jaarverslag, bewijsstukken)
moet een pluralistische kommissie (uit
kultuurraads- of gemeenteraadsleden
van de verschillende groepen bestaande)
de evaluatie van de prestaties doen op
bazis van de aanvaarde normenstelsels.
Eindbeslissing blijft bij schepenkollege
(voorstel) en gemeenteraad (goedkeuring).

B. JEUGDWERK
1) PRINCIPES EN STRUKTUREN
a) doordachte plannmg en uitvoering
moeten leiden tot een werkelijk jeugdbeleid, b) de jeugd- en jongerenlr-iers
dienen erkend en onr advies gevraagd,
c) de oprichting van een pluriforme
jeugdadviesraad moet door het gemeentebestuur worden mogelijk gemaakt en
in stand gehouden d) politieke mandatarissen mogen geen deel uitm^'l^or van
de jeugdraad. e) deze jeugdraad zou
verphchtend dienen geraadpleegd te
worden in aangelegenheden die de jeugd
en de jongeren aangaan. Deze dienst zou
instaan voor de bepalingen van uitvoering en de kontrole van het jeugdbeleid
in de gemeente.
2) SUBSIDIERING KAN O.M.
WORDEN UITGEDACHT :
Gratis vervoer of gedeeltelijke vergoeding naar kamp- en verlofplaatsen.
Het ter beschikking stellen van lokalen
of de herstelling ervan gedeeltelijk bekostigen, steunend op bepaalde normen.
Aanvragen van specialisten bij bevoegde organismen en het gratis ter beschikking stellen ervan aan de jeugd- en jongerenorganizaties.
Aangepaste kulturele manifestaties voor
de jeugd geleid door de jeugdorganizaties met daadwerkelijke steun en toezicht van het gemeentebestuur.
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H e r w a a r d e r i n g van het lidmaatschap
v a n jeugd- en jongerenorganizaties door
allerlei maatregelen, o.m. door het t e r
beschikking stellen v a n materieel, door
het verlenen van voordelige voorwaarden bij het bijwonen van kulturele manifestaties.
Ter beschikking stellen van speelterrein e n en bossen, aangepast aan de diverse
jeugdvormen, zo mogelijk in alle wijkcentra.
Gratis en geregeld gebruik m a k e n van
sportterreinen en zwemkom.
Vereenvoudiging van formaliteiten om
v a n deze voordelen te k u n n e n genieten.
Subsidiëring van kadervorming (monitoren e.d.).
3) VERLENEN VAN FINANCIËLE
STEUN
En dit volgens meetbare kriteria en
niet volgens de levensbeschouwelijke
strekking van de samenstelling van het
schepenkollege.

INSPRAAK EN
VERANTWOORDEIIIKHEID
Door de verlaging van de stemgerechtigde
leeftijd tot op 18 jaar (voor
provmneen gemeenteraadsverkiezingen)
zullen volgens de
statistieken
± 700.000 Vlaamse jongeren tussen 18 en 21 jaar op zondag 10 oktober voor
het eerst naar de stembus mogen gaan. Dit aantal, meer dan 62 % van alle
helgische jongeren tussen 18 en 21 jaar, is op zijn minst respektabel
te
noemen. Vandaar dat de laatste tijd allerlei politieke partijen, zich bij de
jongeren
aanlokkelijk
voorstellen
(en in vele gevallen
aanlokkelijker
dan ze wel zijn).
Wat zullen de jongeren nu doen ?
Een opiniepeiling
die eind vorig jaar in vijf uiteenlopende
limburgse
scholen werd gehouden wees uit dat méér dan 65 t.h. van de laatstejaarsst7identen (tussen 17 en 21 jaar) voor de Volksunie zou stemmen, zo zij op
dat ogenblik stemgerechtigd
zou zijn. Dit cijfer geeft enkel de opinie van
de studerende
jongeren. Er zijn evenwel aanwijzingen,
die
betrekking
hebben op de jongeren in hun geheel. Zo o.m. toonden de
opiniepeilingen,
vo''ig jaar in opdracht van « Het Laatste Nieuws » gehouden, aan dat in
Vlaanderen van alle jongeren beneden de 20 jaar er 39 t.h. voor de V.U.
zou kiezen (tegenover 26 t.h. voor de C.V.P., 19 t.h. voor de P.V.V. en
slechts 15 t.h. voor de B.S.P.). Bij de groep 20-24-jarigen ligt dit procent
V.U.-kiezers nog hoger. Natuurlijk
kunnen opiniepeilingen
nooit 100 t.h.
d" reële situatie weergeven ; nochtans tonen ze duidelijk aan dat de V.U.,
TT eer dan de andere partijen in Vlaanderen, de steun geniet van de jongeren. Waarom ? Het antwoord hierop is tweevoudig
: enerzijds ligt het
aun de vermolmde
struktuur van de zgn. traditionele partijen, waar de
jongeren enkel een elektorale betekenis hebben. Het feit alleen al dat hun
ideeën eenvoudig niet gehoord worden bewijst zulks zonneklaar. De jongeren mogen wel hun (reeds sterk) gehavende wagen helpen
voortduwen,
maar van begeleiden, mede op de wagen zitten, is er nog geen sprake ;
enkele gelukkige uitzonderingen
'niét te na gesproken. Anderzijds
biedt
d? struktuur van de V.U. een antwoord op deze vraag ; van meet af aan
heefi deze partij er naar gestreefd de jongeren niet alleen aan te spreken
mun" hen ook daadwerkelijke
medezeggenschap
te geven. Bovendien
heeft
de Volksunie een vernieuwde
staatsvizie : zij wil het land, dat nog altijd
teen op de erfenis van het voorlopig bewind van 1830, voor eens en voor
goea op een federale bazis herstrukteren.
Dat dit het bij de jongeren doet
werd door de laatste parlementsverkiezingen
en de opiniepeilingen
nadien
or67duidelijk
bewezen.
Zijn de jongeren wel warm te krijgen voor gemeenteproblemen
?
El zijn voorzeker grotere problemen als : de derde wereld, een duurzü-int wereldvrede, de demokratie der volkeren, de leefbaarheid enz... en
daar wordt de inzet van de jongeren in hoge mate voor op geëist. Zonder
het belang van deze problemen te willen minimalizeren
moet men toch
toegeven dat o m. het verdedigen
van de leefbaarheid,
de
demokratie,
enz
op nationaal en internationaal
vlak, veel van zijn waarde
verliest
als men er niet eerst voor zorgt dat alles goed gaat in eigen
gemeente.
Daar begint immers de eerste vorm van politiek samenleven en daar worden de eerste beslissingen getroffen. Zo zal bv. het kontesteren
tegen de
verkapte demokratie in bepaalde landen veel van zijn waarde
verliezen
aL men in eigen gemeente niet opkomt tegen een diktatoriaal
ingestelde
gemeenteraad.
Opkomen voor meer leefbaarheid in Europa zal veel aan
gezag inboeten als men bv. niets onderneemt
tegen « het vuiltje aan de
lucht » in eigen gemeente. Men ziet alzo dat de wereld a.h.w. begint in
de eigen gemeente ; deze gemeente kunnen we dan ook de cel van de demokratie noemen, het gemeentebeleid
het oefenveld van de demokratie;
loopt
het daar mank, dan zal het hoger zeker mank lopen.
Indien die ideale politieke koers enkel door één gemeente gevolgd
wordt,
haalt dat weinig of niets uit; maar als 100, 500, 1000 en meer
gemeenten
degelijker bestuurd worden, dan haalt het zéér veel uit, zoveel zelfs dat
vanuit de bazis de ganse gemeenschap opwaarts gestuwd wordt.
Interesse
vóór en inzet op gemeentelijk
vlak heeft dan ook zeer veel zin,
weerzin
van en vaak ook afkeer tegenover de zgn. « kleine »
gemeenteproblematiek
moet bij alle jongeren verdwijnen;
wil men op hoger vlak iets
bereiken,
dan moet men zich reeds inzetten op gemeentelijk
vlak.
Of de jongeren wel de kans krijgen tot inzet ? Spijtig genoeg zijn er nog
maar weinig gemeenten in ons land die daaraan gedacht hebben.
Aangezien de V.U. echter een ruime steun heeft van de jongeren moet zij daar
verandering in brengen.
Wat men de jongeren moet geven is inspraak en
verantwoordelijkheid.
Dit zijn grote woorden; bij de toepassing ervan is men nog al eens breed...
Men laat de jongeren wel stoutmoedige plaktochten
ondernemen
en propaganda maken maar daar houdt het dan ook al te vaak mee op. De gekozenen moeten er voor zorgen dat de jongeren gehoord worden. Zij dienen
hiervoor een gunstige voedingsbodem
te scheppen. Alle
gemeentehuizen
moeten a.h.w. gereorganizeerd
worden, ze moeten i.p.v. vaak alleen maar
geklasseerde monumenten
open ontmoetingscentra
worden tv.ssen de gekozenen en de hele gemeente. De gekozenen moeten hun beleid ten overstaan
van de gemeente uit de doeken doen; zelfs de konfliktsituaties
mogen 'tf ?t
doodgezwegen worden. Dit vormt immers de bazis van een gezond
werkende demokratie, nl. : dat iedereen kan weten wat er gaande is, wat de gekozenen uitrichten. En dat er niet altijd een eensgezind akkoord te voorschijn kan komen (zelfs bij de meerderheid
niet) is toch normaal. We
zitten toch niet in een robotstaat, waarin één m a n allen ja of neen doet
knikken.
De jongeren hechten daar vooral zeer veel waarde aan; ze willen
weten
wat er in de gemeente omgaat en bij het beleid betrokken worden. En het
is de gekozenen die voor een modern beleid opteren aan te raden zich in
kun gemeenten door die jongeren voortdurend
te laten inspireren en dit
vanaf 1 januari 1971 tot einde 1976.
Dit is de quasi-totale tekst van de toespraak die Jaak Gabriels, TongerenMaaseik, namens de jongeren hield op het kongres. Zijn besluit bestond
uit twee pertinente vragen, gericht tot alle V.U.-afdelingen : 1. Waar staan
de jongeren op uw lijsten. Z. Hoe zult gij na verkiezingen de jongeren aanh o r e n ? Het su'fses van 10 oktober a.s. zal in niet geringe m a t e van een
pozitief antwoord op deze vragen door de Volksunie afhangen.

4) JEUGDCENTRUM
Behelst het ter
beschikking
stellen van de jeugdverenigingen. Dit
zou beheerd w^orden door de jeugd- en
jongerenverantwoordelijken en een vast
afgevaardigde van de gemeente zou de
lokalen voor jeugd- en jongerengroepen
bij beurtrol vrijhouden voor feesten en
vergaderingen.

5) HET TOEVERTROUWEN V A N HET
JEUGDBELEID A A N DE
BEVOEGDHEID V A N EEN
SCHEPEN OP V O O R W A A R D E
D A T DEZE GEEN VOORZITTER
W O R D T V A N DE JEUGDRAAD.
6) ANDERE ASPEKTEN
V A N HET JEUGDBELEID
a) sportgebied en lichamelijke t r a i n i n g :
stimuleren van de aanleg en het ter beschikking stellen van sportterreinen ;
de sportaktiviteiten aanmoedigen ; voorzien in een gemeentelijke zwemkom ;
verwezenlijkingen zien m samenwerkiiig met andere gemeenten.
b) een efficiënter en gepaster gemeentelijk toezicht op de publieke terreinen,
filmzalen, dancings, het straatbeeld ; de
gemeentelijke
jeugdadviesraad staat
hierin de jeugdadviesraad bij.
c) de ekonomische ekspansie : gemeentebestuur moet als voorwaarde stellen
dat vernederlandstaling van bedrijven
w o r d t toegepast in die bedrijven die van
de gemeente een tegemoetkoming kregen inzake vestigingsmogelijkheden en
nutsvoorzieningen ; bij aanwerving v a n
personeel dient de voorkeur gegeven
aan mensen uit eigen streek.
d) huisvesting en uitrusting : in grote
agglomeraties of woonzones, w a a r geen
speelmogelijkheid bestaat, moeten speelstraten voorzien worden als tweederangsoplossing voor het r u i m t e t e k o r t
voor de jeugd. Het berijden van deze
straten zou gebeuren m e t volle verantwoordelijkheid v a n de autovoerder ;
rommelwegen m e t afvalmateriaal v a n
bouwondernemingen k u n n e n de rekreatiemogelijkheden van de jonge mensen
vergroten ; in het kader van de dienst
« public-relations » v a n de gemeente,
dient aandacht besteed aan het verstrekk e n van inlichtingen om studenten tijdens de verlofperiode een tijdelijke bet r e k k i n g t e k u n n e n bezorgen en inlichtingen t e verschaffen aangaande loopb a n e n in de europese organismen ; studentenhuizen onder gemeentelijk beheer k u n n e n in grote centra de studiemogelijkheden verruimen.

7) STRÜKTUREN
a) de gemeentelijke jeugdraad : k a n bestaan uit t w e e lichamen ; 1° r a a d van
jeugd- en jongerenbewegingen : voor
leiders die de bestaande jeugd- en jongerenbewegingen vertegenwoordigen en
w a a r adviezen worden uitgebracht voor
de gemeentelijke overheid aangaande
specifieke jongeren- en jeugdbewegingsproblemen. Samengesteld door een afvaardiging per groepering.
2° algemene raad voor de jeugd :
— 2/ van deze raad w o r d t gekozen door
3 inwonenden v a n de gemeente vanaf 16
jaar tot 25 jaar : stemrecht niet verplicht t e gebruiken : iedereen kan zich
kandidaat stellen (bv. 20 « peters ») op
een éénheidslijst ; een bepaald aantal
personen is gekozen volgens de meeste
stemmen.
— 1/3 van deze algemene raad voor de
jeugd wordt aangevuld door leden uit
de Raad voor J e u g d en Jongerenbewegingen aangeduid door deze Raad zelf.
De algemene raad voor de ieugd brengt
slechts advies uit over problemen die
niet rechtstreeks de jeugd- en jongerenbewegingen aangaan.
De gemeenteliike jeugdraad heeft de
taak de overheid voor t e lichten bij alle
problemen van het jeugdbeleid, mede
de instellingen en diensten ten bate van
de jeugd t e beheren.
b) het schepenkollege dient één lid ervan aan te duiden belast met het gemeentelijk beleid als een technisch middel tot voorziening, vastlegging en uitvoering van het jeugdbeleid.
c) onmisbaar daarnaast is in grote gemeenten de benoeming van de gemeentelijke advizeur voor de jeugd, die zijn
gehele tijd wijdt aan de jeugdproblematiek. Hij is tevens sekretaris van de stedelijke jeugdraad en als het w a r e de
« ombudsman » voor de jeugdproblemen.
d) ter gelegenheid van het opmaken van
de jaarlijkse begroting v a n de gemeente

moet een kolloquium gehouden w o r d e n
op initiatief van de gemeenteraad, w a a r aan w o r d t deelgenomen door de v e r t e genwoordigers van h e t gemeentebestuur, a m b t e n a r e n en vertegenwoordigers van alle jeugd- en jongerenorganizaties, w a a r o n d e r de leden v a n de gemeentelijke jeugdraad. Men zal er h e t
jeugdbeleid van de gemeente bespreken
om de algemene principes vast te leggen
w a t het jeugdbeleid aangaat.,
c) jongeren dienen betrokken te worden in kommissies en beheerraden v a n
de gemeente.
f) de gemeente moet zich, vooral in de
grotere centra, inspannen om voor jonge arbeiders een « levensschool » in t e
richten in s a m e n w e r k i n g m e t de bedrijven en daarvoor de r u i m t e ter beschikking te stellen.

C. REKREATIE, SPORT EN TOERISME
1) ALGEMEEN
1. de gemeentebesturen dienen in t e
staan voor een zinvolle begeleiding v a n
de vrijetijdsbesteding ; 2. daartoe dienen
zij te zorgen voor de uitbouw van de
vereiste infrastruktuur,
desgevallend
door tussengemeentelijke
samenwerking ; 3. de leefbaarheid van de verenigingen die aktief zijn op het gebied v a n
rekreatie, sport en toerisme dient gestimuleerd door het verlenen van r u i m e
substidies (1 % minstens van de gewone
b e g r o t i n g ) ; 4. maatregelen dienen getroffen voor het behoud van het landschappelijke en artistiek p a t r i m o n i u m ;
5. oprichten v a n een sportraad en een
rekreatieraad.
2) MEER IN HET BIJZONDER
a) REKREATIE :
1 de gemeentebesturen dienen te zorgen voor het tot stand komen van rustige woonmilieus ; 2. zoveel mogelijk gemeentelijke parken, vrije groenruimten
en vrije speelruimten dienen te w o r d e n
aangelegd. Desgevallend dienen hiertoe
partikuliere bossen en gronden onteigend te worden : 3. de gemeentebestur e n zullen het erop aansturen de voor
h e t publiek gesloten bossen en landgoederen te doen openstellen door aan de
eigenaars daarvoor een geldelijke vergoeding te geven of door desnoods t e
onteigenen ; 4. voor de verschillende
leeftijden (Ie, 2e en 3e) zullen aangepaste en beperkte rekreatiecentra opgericht worden verspreid over het grondgebied van de gemeente ; 5) in belangrijke gemeenten zullen omvangrijke r e kreatiecentra opgericht worden. Onder
r e k r e a t i e c e n t r u m dient hier v e r s t a a n
een geheel van ontspanningsmogelijkheden, gaande bijv. v a n een miniatuurgolf over een stoeterij v a n penny's tot
een r e s t a u r a n t m e t kinderbewaarplaats.
b) SPORT :
1. voor de sportbeoefening dienen ruim e subsidies verleend. De betoelaging
mag niet in de eerste plaats afgestemd
zijn om de a a r d of de populariteit v a n
de beoefenaars en h u n aktiviteiten v a n
de aanvragende sportvereniging. Nochtans dienen alle sporttakken voor subsidies in a a n m e r k i n g t e kunnen komen ;
2. de gemeenten dienen de nodige infras t r u k t u u r en akomodatie te voorzien.
Turnzalen,
sportvelden,
sporthallen,
zwemgelegenheden enz. dienen m e t de
vereiste uitrusting ter beschikking gesteld v a n de gemeentelijke sportverenigingen en scholen. Bij het ter beschikking stellen v a n deze instellingen dient
voor het bepalen v a n de huurprijs r e k e n i n g gehouden te worden met de financiële mogelijkheden en inkomsten v a n
de sportverenigingen die van de instellingen gebruik maken. Verlenen v a n
subsidies aan private instellingen of personen, die h u n sportterrein of installaties ter beschikking stellen van het p u bliek, zodat de toegang gratis v e r s t r e k t
wordt. 3. naast de infrastruktuur en akomodatie dienen de gemeenten ook t e
zorgen voor de nodige beleiding door
het aanstellen v a n full-time gemeentelijke monitors en toezichters.
c) TOERISME :
1. de gemeenten dienen een inventaris
te m a k e n van h u n toeristisch patrimonium en t e zorgen voor het behoud e n
de valorizatie ervan. 2. het gemeentebestuur dient het toeristisch imago v a n
de gemeente te verzorgen door te zorgen voor de nodige organizatie, infrastruktuur, akkommoditie, propaganda en
begeleiding. 3. vooral de toeristische
propaganda zal door het gemeentebestuur verzorgd worden. Desgevallend
dient een plaatselijke vereniging voor
vreemdelingenverkeer te worden opgericht. Door tussengemeentelijke samenw e r k i n g zou voor beperkte toeristische
gebieden een subregionale kommissie
of zelfs een regionale kommissie voor
toerisme k u n n e n worden opgericht. 4.
speciaal in verband m e t de toeristische
mogelijkheden zullen de gemeentebesturen de mogelijkheden onderzoeken
om op hun grondgebied een terrein t e
rezerveren voor weekendhuisjes en ook
voor karavans. 5. door de staat zou aan
de belangrijke toeristische gemeenten
een speciale staatssubsidie dienen verstrekt t e worden.

IWIJ
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D. GODSDIENSTBELEVING EN
MORELE BEGELEIDING

1

PRINCIPE
ft. Hierbij dienen wij als pluralistische
partij uit te gaan van het standpunt dat
de godsdienstbeleving en elke filozoifische levenshouding behoort tot persoonlijke rechten van de enkeling en
dat de godsdienstbeleving in gemeenschap mogelijk moet zijn zonder enige
binding met de politiek.
2. De godsdienstbeleving en elke filozofische levenshouding moet — ook wat
het « tijdelijke » betreft — volkomen
vrij komen te staan van politieke beïnvloeding.
ï n deze optiek zetten wij voorop dat de
itijdelijke belangen van de kerkgemeenBchap door één enkele instantie zouden
moeten beheerd worden.
S. Verenigingen die zich inlaten met de
filozofische en morele begeleiding van
de burgers dienen een toelage te krijgen naar verhouding van hun aktiviteiten, en de gemeente moet een geschikte
vergaderruimte ter beschikking stellen.
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De gemeentebesturen hebben tot plicht,
ook in het licht van een gezond gezinsbeleid, over te gaan tot het oprichten
van peutertuinen en kinderbewaarplaatsen.

3. DE DEPOLITIZERING VAN HET
GEMEENTELIJK ONDERWIJSBELEID WAT GELIJK STAAT MET
EEN WAARACHTIGE
PLURALIZERING
VAN DE GEMEENTESCHOOL !
Deze depolitizering vertoont meerdere
aspekten, o.m. de benoemingen, de inschakeling van personeel en leerlingen,
de klasgebouwen, de opgaven voor zelfin het openbaar leven, de atmosfeer in
werkzaamheid, enz., enz.
Wat de benoemingen betreft zullen
Volksunie-mandatarissen de objektivering van de aanwerving nastreven door
de eis dit te doen op grond van objektief samengestelde dossiers en advies
door een jury van deskundigen.
De Volksunie beschouwt de levensbeschouwelijke begeleiding als een belangrijk aspekt van de primordiale pedagogische taak van het lager onderwijs. In
de gemeenten is de Volksunie voorstanE. GEMEENTELIJK
der van :
ONDERWIJSBELEID
1) een volledig vrije keuze van de ouTrouw aan de gedachtengang van de ders voor wat betreft de levensbeschouKongresbesluiten stelt de Volksunie op welijke richting van deze begeleiding
gemeentelijk vlak voorop :
voor hun kinderen :
2) de omvorming van het traditionele
ï. DE VALORIZATIE
godsdienst- of zedenleeronderricht volVAN DE GEMEENTELIJKE
gens de huidige pedagogische opvattinLAGERE SCHOOL :
gen : voor deze nieuwe vormen van lemoet de nodige tijd
Zij betreurt de aftakeling van deze scho- vensbegeleiding
de lesuren worden voorzien. Inien ten gunste van de zogeheten « voor- binnen
zake handboeken, prenten, klasversiebereidende afdelingen » van de sekun- ring,
speciale dienstvaardige akties, enz.
daire scholen.
gestreefd worden naar eerbied
De gemeentelijke lagere school (inbe- moet
voor eenieders overtuiging op alle gegrepen : gespreide wijkklassen) beant- bieden
en voor zijn familiale achterwoordt best aan het leefmilieu van de
kinderen en de noodzakelijke kontakten grond.
4. Het ontbreken van installaties voor
kunnen levend worden gehouden.
lichamelijke ontwikkeling dient ten
spoedigste verholpen en mag in geen ge2. DE OPRICHTINGSBEVOEGDHEID val als voorwendsel dienen om de lichaVAN GEMEENTEBESTUREN
melijke opvoeding niet als een hoofdMOET BEPERKT BLIJVEN
aktiviteit te beschouwen in het lager lijking van de pluriforme gemeenschapsTOT LAGER ONDERWIJS :
school best kan beginnen met het geonderwijs.
meentelijk
kleuter- en lager onderwijs.
Het lager sekundair beroeps- en tech- 5. De Volksunie stelt dat tegen partijdi- De
pluriformiteit
veronderstelt :
nisch onderwijs, evenals het lager se- ge benoemingen van schoolhoofden (d.
kundair algemeen middelbaar onderwijs w.z. in afwijking van het door de ge- a) de volstrekte en ononderbroken koëmoet ingericht worden per groter terri- meenteraad aangenomen normen en ter- ducatie ; b) de door objektieve benoetoriale eenheid. Al te dikwijls werden zake ingezien dossier) beroep moet wor- mingen verzekerde levensbeschouwelijdoor gemeentebesturen ongepaste on- den kunnen aangetekend bij Bestendige keke verscheidenheid der direkties en
derwijsinitiatieven
genomen
alleen Deputatie, zowel door leden van de ge- leerkrachten ; e) de pozitieve openheid
maar om bijv. een rijksinitiatief dwars meenteraad als door belanghebbenden. én levensbeschouwelijke begeleiding bij
middel van leermateriaal, kreatieve akte zitten.
6. De Volksunie meent dat de verwezen- tiviteiten enz.
7. Het inplanten van nieuwe woonwijken, ver verwijderd van'de oude woonkern, stelt scherp het probleem van het
schoollopen van kleuters en jonge kinde•m.m
ren. Terzake moeten de gemeentebesturen een decentralizerena beleid Voeren,
door het oprichten van wijkscholen of
wijkklassen voor kleuters eiï voor de
leerlingen van de eerste graad.
Dit moet waakzaam in het oog wordeiï
gehouden bij het onderzoek van de algemene en bijzondere plannen van aanleg.
Waar dit te duur zou uitvallen of pedagogisch niet verantwoord ïs, moet de
gemeente voor degelijk en kosteloos
vervoer zorgen.
8. De Volksunie-mandatarïsseïï zullefi
door akkoorden en reglementen bij iedere gemeenteschool een puralistische
« oudersraad » en « leerkrachtenraad »
met brede inspraak verplicht helpen maken.
9. De Volksunie stelt dat ïn princïps
tweede taal onderricht niet thuis hocMrt
in het lager onderwijs.
In ieder geval zal geknoei met «franse» lessen «vreemde t a a b door de Volksunie nergens worden aanvaard. Dus
alleen :
a) aanvang van de lessen binnen het gewone lessenrooster slechts vanaf het 5e
leerjaar ; b)" afschaffen van alle naschoolse lessen en vervanging door «geleide» studie, bedoeld als huïstaaktïjd
én meer geïndividualizeerde hulp aan
trage leerlingen.
10. Het Partijkongres van de VoBtsunTS
spreekt zich uit voor het oprichten ea
stimuleren van gemeentelijk avondonderwijs voor volwassenen.
F. ONTWIKKELINGSSAMEN.
WERKING
Het Partijkongres van de Volksunie
stelt dat de gemeente :
1) de inschakeling van de ontwikkelingsproblematiek in de leerprogramma's zal stimuleren : 2); het aanschaffen
van boeken, tijdschriften, fonoplaten en
dia's in verband met de ontwikkelingsproblemen zal waarborgen in het kader
van de gemeentelijke biblioteek ; 3)' de
kosten zal dragen voor het drukken van
Informatiemateriaal en het huren van
films in verband met de ontwikkelingsproblemen ; 4) lokalen en eventueel
personeelsleden zal ter beschikking stellen voor initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking ; 5) zal helpen in de
kosten voor de algemene uitrusting van
een burger uit de gemeente, die naar de
Derde Wereld vertrekt; 6) bij een eventuele verzustering met een gemeente
uit de Derde Wereld hiervan geen folkloristische, paternalistische aangelegenheid maakt, maar samenwerken tot wederzijdse verrijking.
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gemeente:
sfuwkracht voor
vlaams beleid
De' geinéenfe Kan een belangrijke rol
spelen m de bewustwording van brede
bevolkingslagen t.a.v. de Vlaamse pro.
blematiek.
Daartoe moet eerst en vooral de gemeentelijke overheid zelf het voorbeeld
geven en anderzijds voldoende materiële
steun verlenen aan initiatieven van algemeen-vlaamse aard,
J) De gemeentebesturen in Vlaanderen
hebben de plicht hun morele en aktieve
isteun te verlenen aan Vlaamse akties die
Op gemeentelijk vlak worden gevoerd.
Z) Fmanciële solidariteit met niet-gemeentelijke verenigingen of initiatieven
moet bij voorkeur gebeuren op vlaams
vlak, en dan ïn pluralistische geest,
(vb. steunen van vlaamse scholen te
Brussel).
3) Tegemoetkomingen bij vestiging vafl
industrieën moet vergezeld gaan van eisen tot gezonde taaltoestande-i in de op
te richten nijverheden.
4) Bij bevlagging van gemeentelijke gebouwen, ook scholen, moet de gemeente
de ereplaats geven aan de leeuwenvlag.
Vlaamse feesten moeten passend worden
gevierd.
5)' Bij reglementen van kultuurraden,
steun aan verenigingen moet ook een
passus voorzien zijn waar de verenigingen op hun taak gewezen wordt a b
Vlaamse vereniging. De steun aan dubieuze verenigingen op dat vlak moet
geweigerd worden.
6) Herdenkingssteen in woonhuis, ere»
perk op begraafplaats voor vlaamse
vooraanstaanden en kunstenaars moeten
voorzien worden. Ook bij het geven van
nieuwe straatnamen moet voor dergelijke figuren aandacht bestaan,
y) In grotere gemeenten met eigen
schouwburgbeheer moet terecht geëist
worden dat voldoende aandacht wordt
besteed in het repertorium aan het wer6
van eigen kunstenaars.
Ook bij subsidienormen van muzieEyerenigingen moet dit onderstreept.
In het Kader van de aankoop van
kunstwerken moet dezelfde eis gesteld
worden aan de gemeentelijke overheid
8) Stimuleren en verplichten van be»
hoorlijk Algemeen Beschaafd Nederlands in elk kontakt tussen de gemeentebedienden en het publiek.
^ Het invoeren van een betaalde vakantiedag op 11 juli.
9) Bevordering van alle initiatieven die
het eigen vlaams karakter van de streek
laten tot uiting komen '(o.a. door uithangborden).
10) Met de steun van de gemeentelijke
overheid moeten gratis spoedkursussen
Nederlands ten behoeve van de vreemdelingen worden opgericht.
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K0N6RESREDE
VAN DE
PARTnVOORZmOi
Na er inleidend op gewezen te iiebben dat de
regering na twee jaar er niet in geslaagd is de
grondwetsiierziening tot een goed einde te brengen
en de houding van de Volksunie ter zake te hebben
toegelicht, sprak de heer van der Eist over het plan
Eyskens.

PLAN EYSKENS
« De eerste minister gaf mij de verzekering dat
de grendels uit de eigenlijke grondwetsherziening
verwijderd waren en dat de brusselse agglomeratie
definitief tot de 19 gemeenten beperkt werd. De
regeringsmededeling voor het parlement scheen dit
te bevestigen. Zodra echter de regeringsteksten bekend geminkt werden bleken deze niet m overeenstemming m.et de regeringsmedelmg. Het bleek
eveneen'- dat er geen unaniem akkoord bestond in
de schoot van de regering en dat de ministers zich
niet akkoord gesteld hadden over essentiële punten,
zodat de regering geen standpunt had. Ik moet dit
maneuver aanklagen als misleidend en bedrieglijk.
Het verder verloop van de besprekingen en de
stemmingen in de senaatskommi&sie voor de grondwetsherziening bewijzen dat men zich niet houdt
aan de reger ng.smededeling. wat reeds protest uitgelokt heeft van de eerste minister zelf. en dat de
Vlamingen van de drie traditionele partijen van
kapitulptie naar kapitulatie meegesleeot worden in
zover dat wij opnieuw gekonfronteerd worden met
het dreigend gevaar dat niet alleen de grendelprocedures in de grondw et ingeschreven worden, maar
dat door de uitbreiding van het sisteem der dubbele meerderheid bij de stemmingen de vlaamse meerderheidspozitie steeds verder ondergraven en prijs
gegeven wordt. De zwakheid van de Vlamingen is
ontstellend en de verdeeldheid van de C.V.P bij
de stemmingen in de kommissie is gewoon verbijsterend >^
Onze voorzitter'-betreurde ten-zeerste het gemis
aan vlaams overleg, laat staan aan een vlaamse
frontvorminj?; in tegjfnstelling met de Walen, ondanks de h e r h a a H e voorstellen van de Volksunie
doch wegens de weigering van de kleurparti.jen in
Vlaanderen. Sprekend over de politieke verantwoordelijkheid voor de mislukking van de grondwetsherziening zei hij dat het ons slechts kan verbazen
dat niemand de moed opbrengt om vast te stellen
dat deze verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij de
P.S.C, ligt
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« Het zijn de dol-drieste eisen van de P.S C. inzake de grendelprocedures, de dubbele meerderheden en de pariteit die de grootste struikelblok vormen.
Wat de Volksunie betreft zullen wij nooit afwijken van het principiële standpunt dat wij steeds
verdedigd hebben en dat wij tot het uiterste zullen
blijven verdedigen • geen grendels op de vlaamse
meerderheid, liever geen grondwetsherziening dan
een grondwetsherziening die voor goed onze toekomstmogelijkheden afgrendelt en die met eenzijdige en onaanvaardbare toegevingen van vlaamse
zijde moet betaald worden. Voor ons is de tijd van
de schaapachtige vlaamse gedweeheid en van het
Lamme-Goedzakken-kompleks voorbij en voor goed
ten einde geen koehandel meer, maar klare afspraken
Voor ons is de grondwetsherziening afgeschreven,
wij geloven er niet meer in, maar de strijd voor de
staatshervorming begint tans pas voor goed. Wij
hebben een valabele oplossing voor het probleem
van de gemeen.schapsbetrekkingen in dit land ; wij
hebben een vizie op de toekomstige, nieuwe staatsstruktuur. Dit is het groot verschil tussen de Volksunie en de traditionele partijen m Vlaanderen, die
geen toekomstvizie hebben, die geen konkreet en
globaal programma bezitten voor een nieuwe staatsstruktuur.
^
Voor ons is de realiteit waarvan wij uitgaan het
bestaan der gemeenschappen, het bestaan van een
vlaamse volksgemeenschap, een vlaamse natie. Het
is deze gemeenschap van mensen, in hare totaliteit,
die het voorwerp is van onze zorg en onze bekommernis, niet een provincie, niet een gewest. Het geheel is meer dan delen : het is Vlaanderen.
Deze gemeenschap, dit territorium zijn te klein
om nog eens verdeeld te worden. Wij wensen dan
ook geen provincialisme of partikularisme in de
hand te werken en aan te moedigen. Wij hebben
steeds met de grootste wantrouwen de pogingen
gade geslagen van een van Zeeland, een Houben,
een Spinoy, een De Saeger e.a. om een of andere
vorm van provincialisme of regionalisme te propageren. Het is ons immers duidelijk dat om de unitaire staat werkelijk en in de diepte te hervormen,
om de hegemonie van Brussel (als simbool van het
centralisme en het paternalisme) te breken, Vlaanderen en Wallonië als geheel, als entiteiten moet
gestruktureerd worden en niet verbrokkeld in provincies of gewesten.
Wij willen een maksimale autonomie en het einde
van volksvreemde inmenging.
Men moet de draagwijdte van deze eis niet onderschatten of minimalizeren Het is een globale eis,
waaraan geen afbreuk mag gedaan worden door
halfslachtige, remmende maatregelen. Dit impliceert o m het einde van de belgische magistratuur,

van de belgische administratie, van de belgische
rijkswacht e n z . . . in de vlaamse deelstaat. Het
grootste gedeelte van de administratieve diensten
moet overgeheveld worden n a a r de deelstaten
en alle benoemingen en bevorderingen moeten uitsluitend in de vlaamse handen komen.
Het betekend de grondige vervlaamsing van
de staat in Vlaanderen. De menselijke verhoudingen zullen diensvolgens veranderen en de staat, in
al zijn organen zal dichter bij het volk gebracht
worden.
Ik hoop binnenkort nogmaals omstandig een konkrete beschrijving van de federale staat zoals wij
die zien en nastreven te publiceren.
Het tweede gedeelte van deze opmerkelijke kongresrede is gewijd aan andere belangrijke aspekten van het regeringsbeleid. Spreker herinnerde
aan de staking in Limburg en aan het feit dat eens
te meer alleen de Volksunie aan de zijde der arbeiders stond, metterdaad, wat bewijst hoezeer ze een
sociaal voelende en sociaal-vooruitstrevende partij
is.

SOCIAAL-EKONOMISCH KOLONIALISME
« Onze partij is onafhankelijk van welke kapitalistische groepen of belangen ook en aarzelt niet
hare verantwoordelijkheid op te nemen om misbruiken of uitwassen van het kapitalisme aan te
klagen. De gebeurtenissen in Limburg, de ekonomische en financiële achtergrond ervan hebben
eens te meer duidelijk gemaakt dat wij leven in
een kapitalistische staat waarin de regering en partijen gedwee de belangen dienen van sommige kapitalistische groepen.
« Het gemis aan zelfstandigheid van het politiek
gezag, een demagogische politiek, hoofdzakelijk om
de waalse eisen te bevredigen, onoordeelkundige
overdrijving hebben geleid tot een onaanvaardbare
situatie.
De industrializatie van achtergebleven gewesten,
de tewerkstelling van de voorhanden arbeidskrachten in eigen streek moest het doel zijn. Het beginsel dat de gemeenschap financiële offers brengt om
dit doel te bereiken was en is verdedigbaar. Wat
niet meer aanvaardbaar is, is dat kapitalistische ondernemingen of groepen op een wijze zoals zij nooit
hadden kunnen dromen, financiële voordelen toegekend worden op de rug van gans de gemeenschap.
Welke gevaren hieraan verbonden zijn, tot welke
misbruiken dit leidt wordt meer en meer duidelijk.
Konkurentievoorwaarden worden vervalst, nietleefbare ondernemingen worden op on-ekonomische
wijze artificieel in leven gehouden.
Indien de ekonomische ekspansiepolitiek een nuttig instrument gebleken is, moet niettemin ernstig
gewaarschuwd worden tegen overdrijving, tegen
financiële offers van de gemeenschap voor grote
winsten-verwezenlijkende kapitalistische ondernemingen. Verbazingwekkend is het wel te moeten
vaststellen dat het juist de socialisten zijn die blindelings deze zonderlinge politiek ad absurdum willen doorvoeren.
Deze geschenkpolitiek moet sociaal en ekonomisch '
verantwoord zijn en volgens strenge normen en'^'
kriteria gevoerd worden en zeker niet in een geest
van opbod-politiek.
Senator Lode Claes heeft de moed gehad in de
Senaat minister Leburton deze pro-kapitalistische
politiek te verwijten. Hij heeft het voorbeeld aangehaald van de ciment-industrie, die in feite een
monopolistische pozitie inneemt in ons land, grotendeels in handen is van een paar holdings, grote
w • ten verwezenlijkt, maar niettemin staatssubsidies krijgt. Hoe kan men dit verantwoorden ?
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Er is aan deze ekonomische ekspansiepolitiek nog
een en ander espekt dat wij niet uit het oog mogen
verliezen . het is de wanverhouding tussen Vlaanderen en Wallonië.
De vlaamse minister voor streekekonomie, Vlerick, heeft er in het parlement op gewezen dat de
paritaire verdeling van de staatssubsides, van de
kredieten schromelijk onrechtvaardig is vermits
Wallonië met 30 t.h. van de bevolking evenveel
krijgt als Vlaanderen met 55 t.h. van de bevolking.
Wanneer men dan kijkt naar de geboortecijfers
komt men voor de periode 1961 -1967 tot een verhouding van 630 geboorten in het vlaamse land tegenover 280 in Wallonië en 90 in de brusselse aglomeratie op 1.000, Het is dus zonder meer duidelijk dat,
vooral in een toekomstperspektief de reële behoeften in Vlaanderen veel groter zullen zijn dan in
Wallonië, tenzij men de pendelarbeid naar Wallonië terug wil bevorderen. Maar zelfs de pariteit
wordt niet eens bereikt. Lode Claes heeft in de
Senaat de cijfers gesiteerd : 3,3 miljard voor Wallonië tegen slechts 2,8 miljard voor Vlaanderen. Dat
is de politiek van minister Leburton. Doch deze
politiek wordt door de Vlamingen van de regeringspartijen goedgekeurd, door hun houding mogelijk
gemaakt en dat moeten wij ten overstaan van de
vlaamse openbare opinie aanklagen.

Op enige erkentelijkheid of dankbaarheid vanwege de Walen voor deze genereuze politiek moeten
we daarbij niet rekenen. Zij laten geen gelegenheid
voorbij gaan om ons te tergen of uit t e dagen, zoals o.m. onlangs nog de incidenten rond de havenpolitiek bewezen hebben.
Ondertussen gaat ook het ellendig en vernederend
geknoei met de taalwetgeving ongestoord verder.
Wij hebben het beleefd hoe onder deze regering
het meesterstuk van de nieuwe taalwetgeving ontmanteld, gesaboteerd en verlamd werd : de Vaste
Kommissie voor Taaltoezicht. Wij beleven het hoe
onder onze ogen, in pas ongerichte diensten zoals
de
Dienst
voor
Ontwikkelingssamenwerking
schreeuwende wantoestanden geschapen worden.
Voor het leger worden we afgescheept m e t beloften voor de toekomst.
Van de toepassing van de taalwetgeving in de
brusselse agglomeratie komt niets terecht. Wij
mochten het zelfs beleven dat de burgemeester v a n
de hoofdstad van dit land aan de Vlamingen de toestemming weigerde om vreedzaam enkele bomen t e
planten in ons aller hoofdstad !
Dat zijn de toestanden. Voor ons staat het vast :
alleen een grondige hervorming van de staat, een
machtsverschuiving, alleen het federalisme biedt
een uitkomst uit deze mizerie.
Het is de Volksunie die als politieke partij in dit
land blijkt geeft van vernieuwingsdrang en verbeeldingskracht. Wij openen op onze partijkongressen nieuwe perspektieven, leveren een voortdurende inspanning om los te komen van vermolmde
strukturen, van een ingekankerde verzuiling, v a n
verouderde vooroordelen om te komen tot een nieuwe vizie op onze maatschappelijke ordening e n
samenleving.
De traditionele partijen, hopeloos vastgeankerd in
de bestaande toestanden en wantoestanden, ingenesteld in het bestaande etablishment, zijn in wezen
konservatief en verzetten zich stilzwijgend, m a a r
koppig zelfs tegen de verwezenlijking van hun eigen partijprogramma's, zoals wij in de Werkgroep
der 28 konden vaststellen.
Zij vinden er niet veel anders op dan ideeën e n
p r o g r a m m a p u n t e n van ons over te nemen. Het is
de Volksunie geweest die destijds de aktie «werk in
eigen streek» ingezet heeft en die het eerst een partijkongres in het teken gesteld heeft van de aktie
voor een «leefbare wereld». Het is nogmaals de
Volksunie die het eerst het tans door de heer Collard overgenomen voorstel geformuleerd heeft tot
oprichting van een overkoepelende nationale onderwijs-raad.

NIEUWE SAMENLEVING
Onze ambitie rijkt verden dan de verwezenlijking van het federalisme. De omvorming van de unitaire en gecentralizeerde staat tot een federale
staat moet ons de mogelijkheid en de kans geven
een nieuwe samenleving tot stand te brengen. Wij
geloven dat dit mogelijk is in Vlaanderen. J.J. Servan Schreiber heeft in zijn manifest «Ciel et terre»
, .terecht beklemtoond dat de m e n s t e r u g centraal
m o e t gesteld worden; dat de mens en de menselijke
w a a r d e moeten beschermd worden tegen naamloze
v e r d r u k k i n g door de ekonomie, door de technokratie
en de bureaukratie, dat het hoogdringend is de m e n selijke waarden veilig te stellen en een m e n s w a a r d i ge samenleving t e verwezenlijken. De V.U. heeft
overigens niet gewacht op het manifest «Ciel et terre» maar verdedigde deze vizie reeds op h a a r p a r t i j kongres van 1969.
Dit is de opgave die zich konkreet voor ons stelt.
Aan deze opgave, deze uitdaging willen wij ons w i j den en wij doen een beroep op alle jongeren om ons
daadwerkelijk te helpen, m e t ons mee te w e r k e n .
De kontestatie mag geen uitsluitend negatief verschijnsel zijn, zij moet uitmonden in de pozitieve
wil mee te bouwen aan de toekomst.
Op de mensen die het staatsgezag uitoefenen k o m t
h e t aan. Zij zijn het die vrij moeten zijn, die h e t
algemeen belang, het algemeen welzijn en niet h e t
minst het welzijn van de kleine man, de menselijke
w a a r d e n moeten stellen boven private belangen
of groepsbelangen, boven ekonomische belangen.
Een eerste vereiste voor dergelijk beleid is een
waarachtige demokratie. niet alleen n a a r de vorm,
m a a r vooral ook n a a r de geest. Een tweede vereiste
is een politieke etiek, gefundeerd in een verbondenheid met de mensen, m e t de gemeenschap.
Zo kom ik logischerwijze tot de gemeenteraadsverkiezingen : onze gemeenten zijn de cellen van
onze samenleving, op kleine schaal en m e t beperkte middelen kan hier gestreefd worden n a a r de verwezenlijking van een gezonde, voorbeeldige samenleving. Door deel te nemen aan de gemeenteverkiezingen neemt de Volksunie ook een verantwoordelijkheid op zich. Diegenen onder ons die zich kandidaat stellen moeten zich van deze verantwoordelijkheid ook bewust zijn.
Wij hebben op dit kongres gepoogd een veel omvattend programma te ontwerpen voor het gemeentebeleid. Dit bewijst de ernst w a a r m e e wij ook deze
taak aanvatten en voorbereiden.
De inzet van de a.s. gemeenteverkiezingen is belangrijk, mede omdat de uitslag van deze verkiezingen zal geïnterpreteerd worden en in verband
gebracht m e t de algemene politiek, welke algemene
politiek van de zijde onzer tegenstrevers het reële
gevaar inhoudt door het doelbewust streven n a a r
het behoud van de unitaire staat, m e t het machteloos
maken van de vlaamse meerderheid en het opdringen van het pariteitsbeginsel. Daartegen, moeten w e
ons met alle kracht verzetten, tegen deze nefaste
politiek van zwakheden en toegevingen. Geen grendels op de vlaamse meerderheid, geen grendelgrondwet. Eerst in dé federale staat zullen we 'n paritaire Senaat in overweging nemen, eerder niet».
Mr. van der Eist besloot zijn krachtige en af en
toe bewogen rede met een oproep tot alle trouwe
kaderleden en de leden van de partij, om zich nogmaals in te zetten, belangloos en m e t de overtidging der eerlijken om de strijd voort te zetten tot
de overwinning, die tans binnen het bereik ligt.
«Morgen moet onze opgang n a a r de macht voortgaan : morgen worden wij nog sterker, w a n n e e r
wij allen onze plicht doen !».
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En als je een zeker teken wilt dat de
verkiezingen op komst zijn, dan vondt
ge het maandag en dinsdag in de kranten door het « niet vinden » van enig
ernstig verslag over het Volksuniekongres. Hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe kleiner de verslagen en kommentaren over de Volksunieaangelegenheden. Wat zei Springer-De Smaele ook
weer in Gent op het persdebat « over
alle opinies die aan hun recht komen in
de belgische gekoncentreerde pers ? ».
Een CV.P.-jongerenstudiedag is in deze
pre-elektorale periode belangrijker dan
li-jt nationaal Kongres van een partij
die 20 t.h. van Vlaanderen vertegenwoordigt.
GAZET VAN ANTWERPEN
Gaf het ruimste verslag en ook nog
nabeschouwingen over het Volksuniekongres, zij het dan in vergelijking met
de hemelbestormers van de jong-C.V.P.
« De direkte demokratie wordt in de
meeste gemeenten immers niet bereikt,
omdat al te veel bedisseld wordt achter
gesloten deuren van het schepenkollege,
doorgaans zelfs zonder motivering ten
gerieve van de gemeenteraad, die men
samenroept als het anders niet kan. Alleen in enkele grote steden of modern
beheerde gemeenten gaat het behoorlijk, maar de algemene regel is dart de
gemeenten helemaal niet meer de kernen van de demokratie zijn.
» Vrijwel dezelfde gedachtengang was
merkbaar op de kaderdag van de Volksunie, op dezelfde dag gehouden, maar
dan te Brussel. Daar werden wel enigszins andere remedies voorgesteld,' maar
het streefdoel was identiek aan dat van
de C.V.P.-jongeren : van onze gemeenten opnieuw de bakermat van de demokratie maken ».
HET VRIJE WAASLAND
Wat de oude hemelbewoners van de
parlementaire C.V.P.-kudde er dan in
praktijk van terecht brengen, onderstreept Coppieters bewijskrachtig in de
vrije tribune van dit belangrijk streekblad.
« Tot slot wil ik de aandacht van de
lezer gans speciaal vestigen op het
wetsontwerp op de rechtspersoonlijkheid van de Vrije Universiteiten Brussel en Leuven. Dat dit ontwerp (reeds
maanden lang ingediend en viermaal
besproken in de kamerkommissie van
NationaleOpvoeding) pas enkele dagen
geleden in de openbare vergadering
kwam is niet dank zij, of te wijten aan
de Vlaamse C.V.P. zoals de C.V.P.-kranten hebben willen doen geloven. De
waarheid ligt ook hier weer anders :
door de schuld van de vlaamse C.V.P. —
die al rnijn amendementen verwierp —
heeft dit wetsontwerp zeer gevaarlijke
aspekten gekregen. De onderzoekers van
beide universiteiten worden onttrokken
aan de taairegeling en de kulturele autonomie, zodat franstalige onderzoeks-

centra van U.L.B, en U.C.L. in Vlaanderen kunnen blijven !
» Daarenboven verkrijgt Leuven drie
rechtspersoonhjkheden : naast K.U.L.
en U.C.L. blijft ook de unitaire Katolieke Universiteit bestaan. Waarom deze
duistere oplossing voor de Katolieke
Universiteit van Leuven en niet voor de
Vrije Universiteit van Brussel ?
» En terwijl prof. Derine in « Ons
Erfdeel » beweert dat geheel de vlaamse C.V.P. achter de uitbreidingsplannen
van de katolieke fakulteit te Kortrijk
staat, verwierpen de C.V.P.-kommissieleden mijn amendement dat de « grendel » voor Kortrijk ophief...
» Nu, de Vlaamse logica is niet alleen
zoek in de Kommissie voor de Grondwetsherziening, waar ook de vlaamse
C.V.P. mee « grendels » hanteert. Ook
in onderwijs en wetenschapsbeleid sta
je er paf van : een dag nadat senator F.
De Bondt dikke koppen kreeg in de
C.V.P.-pers voor zijn amendement ten
voordele van het vlaams wetenschappelijk onderzoek (70 miljoen méér om de
achterstand in te lopen), trok dezelfde
senator onder druk van zijn groep zijn
amendement in... (natuurlijk zonder
persbericht) en de V.U.-senaatsgroep
nam het over. Waarna het verworpen
werd... ook door senator De Bondt.
» En dan maar « Uilenspiegels » toekennen — nietwaar C.V.P.-jongeren ? —
aan minister Theo Lefèvre, waar iedereen toch weet dat deze gentse franskiljon de « vlaamse achterstand » pas ontdekte... nadat senator van Haegendoren
een Zwartboek over het wetenschapsbeleid had verspreid in brede kring.
» Het komplot van het stilzwijgen zal
de jongeren toch niet kunnen misleiden. De V.U. alleen stuurt aan op een
eigentijds en niet-politiek gebonden onderwijsbeleid. Want op dat stuk is harde oppozitie de hoogste dienst aan de
toekomst van ons volk in de grotere
ruimten ».

HET VOLK
Zelfs uit een gewoon parlementair
verslag kan dan toch blijken wie er opgaat tegen de fransdollen in het belgisch parlement, zoals bij het debat
over de hoven van beroep waar onze
haspengouwse vechtjas Lagasse en
Struye vloerde.
« Aan deze stemming ging een uiterst
woelig debat vooraf. De h. Lagasse.
woordvoerder van het F.D.F., deed spitsvondige pogingen om een debat uit te
lokken over de Voerstreek. De leider
van de Volksunie, Wim Jorissen, verweet voorzitter Struye dat hij al te grote lankmoedigheid aan de dag legde ten
opzichte van de h. Lagasse, terwijl aan
de h. Jorissen zélf het woord werd geweigerd. De voorzitter beriep zich op
het reglement, maar van de Volksuniebanken werd hem het verwijt « diktator » en « machtsmisbruik » toegeslingerd. De h. Struye had de grootste
moeite om de orde te herstellen en herhaaldelijk dreigde hij met de schorsing
van de vergadering.
» De rust keerde terug met de stemming die uitliep op een zware nederlaag voor het F.D.F, en de andere tegenstanders van art. 104. Aldus werd gisteren in de Senaat een beslissende stap
gezet naar de verwezenlijking van een
oude Vlaamse eis : Limburg los van
Luik en een Hof van Beroep te Antwerpen. En daarmee is er toch weer een
stukje grondwetsherziening verwezenlijkt ».

deld ? De V.U. schrijft die herziening
af. De P.V.V. denkt er niet aan zich in
het water te werpen. De waalse B.S.P.
beschouwt de voorstellen als zeer voorlopig. Van vlaamse kant is men niet gelukkig met de paritaire verdeling van
kredieten en funkties in het kader van
unitaire strukturen. Men ziet de oude
waarschuwing bewaarheid worden :
Vlaanderen heeft de nadelen, maar niet
de voordelen van het federalisme.
» De mizerie met de kultuurkredieten
is ergerlijk. Steeds meer parlementsleden zien in, dat een verder doorgetrokken opdeling van machten en middelen
naar de twee gemeenschappen toe. niet
alleen onvermijdelijk maar ook wenselijk is. Waarom dan proberen alles te
regelen voor de vakantie ? Waarom de
groene appelen niet wat langer laten
rijpen ? ».

DE BOND
Een interessante rubriek om lezen
(een van de vele trouwens in dit blad)
is de kroniek « In de Wetstraat ». Hier
krijgt men wekelijks een degelijk overzicht van « wie is wie » in het belgisch
parlement en vooral « wie doel er wat ».
« De dag voordien had de Kamer het
wetsontwerp onder handen genomen
dat rechtspersoonlijkheid toekent aan
de nederlandstalige en franstalige universiteiten te Leuven en te Brussel. De
splitsing wordt daarmee voltooid. Toch
is nog lang niet alles koek en ei. De kamerleden Grootjans (P.V.V.) en Van
Hoorick (B.S.P.) kloegen de onvoldoende financiële waarborgen aan voor de
jonge V.U.B., die ten minste 40 % van
de brusselse rijkssubsidies zou moeten
krijgen. De U.L.B.-ers, onder de leiding
van de h. Simonet (P.S.B.) menen dat
28 % wel kan volstaan.
» Kamerlid Coppieters (V.U.) — die
met zijn fraktie nochtans het ontwerp
goedkeurde — maakte ernstig voorbehoud omdat aan de leuvense universiteit een derde rechtspersoonlijkheid
wordt behouden, omdat een expliciete
regeling ontbreekt voor de onderzoekscentra, omdat de gehele franstalige fakulteit geneeskunde van de U.C.L. te
St.-Lambrechts-Woluwe komt, de experimentele kern Kortrijk wordt afgeremd en Leuven-Frans in feite nog voor
onbeperkte duur in Leuven kan blijven.
» Het ontwerp werd niettemin met
grote meerderheid goedgekeurd, nadat
al de amendementen van de h. Coppieters waren verworpen.
» Wetsontwerpen wet-den ingediéh'd
tot het verlenen van amnestie aan de <
gestrafte limburgse stakers van januarifebruari j.1. (Raskin, V.U.), tegen de
luchtverontreiniging veroorzaakt door
uitlaatgassen
van
motorvoertuigen
(Goemans, V.U. en ks) en betreffende
de kulturele voorzieningen van grote
woonkomplexen (Collin, P.L.P.), Etriressant is de « toelichting » die de Etrimobaas erbij geeft : « Indien wij niet
willen dat de grote gebouwenkomplexen zeer binnenkort gekontesteerd

worden, dan moeten wij ze onmiddellijk voorzien van een weldoordachte en
georganizeerde sociaal-kulturele infrastruktuur ».
W. LUYTENi.

Groepen en maatschappijen
allerhande !!I
Speciaal voor U bedacht.
IEDER D O R T M U N D E R
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten
Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialiteiten zi|n : Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goelasj •
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het
spit • Krachtvleesschotel, beter dan in
Duitsland.

Inlichtingen ter plaatse

THIER BRAU HOF
Leuven - Tel. (016)46311

THIER BRAU HOF
Mtilsté - Tel. (056)71536

THrER BRAU HOF
Antwerpen - Tel. (03)312037

DE KLAROEN
Aalst

Tel. (053)22853

THIER BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28. Brussel 1
Tel. (02)18.74.89

BECO

BECO

levering van gas- en stookolie !

BECO
DE STANDAARD
Ondanks alle mooie verklaringen van
Eyskens zijn we met de grondwetsherziening « nog niet aan de nieuwe pataten » om het in het Waaslands te zeggen met Manu Ruys.
« Wat verder te denken over de verklaringen, dat de grondwetsherziening
voor de vakantie moet worden afgehan-

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCINC
VOOR EEN GOEDE BOUWGROND

BECO

Benzinestations I
BECO verwacht ook Uw bestelling !

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT
Tel. : (03)52.81.73
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WOONINRICHTING

KARVEEL
L e n W PAS

VOOR AANKOOP EN VERKOOP V A N

u vindt een uitgebreide keuze In onze ploegstofafdeling
ONROERENDE GOEDEREN

via "GROEP DE BONDT # /

ploegstoffen

Coremanssfraaf 22, Berchem-Antwerpen
Telefoon : 03/30.18.85

het merk staat in de zelfkant

Antwerpen
Kerkstraat 57
Tel. 35.89.91
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ALLE SPEELGOED

STALEN T U I N S C H O M M E L (53 kgr.)
in heldere iakverf
295 cm. lang, 205 cm. hoog
2.950 fr. franko huis
Vraag prospektus I

Cortvriendt

Aanbevolen
Huizen

Aanbouw-KEUKENS

29

ANTWERPEN

TEL

(03)324430

HERMES
OIEPVRIESTUNNELS
KAMIQNKOEUNQ
0.0, VOOR SUPERMARKTEN,

INDUSTRIE

I M V0EDIN6SNUV£RH£ID

ETN JEURISSEN PVBA
OeWimerstraat 24
Borgerhout/Antwerpen Tel.; (03) 36.11.35-36.59.31

Zuidlaan 54, Brussel

Fabrieken te Ramsdonck
lel. 0 1 5 / 7 1 4 . 4 7
Vochtbestand • Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen i
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevexele
fel. 0 5 1 / 6 1 2 . 8 4

P A P Y R U S
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder • Fons Labead
de Ribaucourtsiraal 7
(nabij het Sinf-Jansplein)
SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
( 0 2 ) 28.87.09

DIEPESTRAAT

AL AL KEUKENS CLASAL

Specialist : H . D O X p v b « .
Carnotstraat 135, Antwerpen
fel. 35.17.14
Standaard en Maatwerk ; MilmSZeyher Keukens - Elektrische
toestellen tegen
groothandelsprijs

H. PELEMAN-MARCKX
Van Den Nestlei 16, Antwerpen
Tel. 39.19.27
T.V. - RADIO . ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN - HERSTELLINGEN A A N HUIS
T.V PELMAR 61 scherm.
11.995 fr. I.p.v. 16.995 fr.
Andere merken grootste korting

« PIET POT »
Antwerpen'* gezelligtle
Bierkelder

Manége € VOLMOLEN >
Opoeteren (L.)
Paardenpension - Rijlessen »
Wandelingen
Restaurant-Bar-ZwembadCamping.
TEL ( 0 1 1 ) 6 4 8 . 3 4

Grote Pieter Potstraal 4
(bij Suikerrol)
O p e n vanaf 8 uur ' t avonas
Maandag en dinsdag gesloten

Tapijten CASPERS

Kaal 26, St.-Amands a.d. Scheids

Bezoek « Catthof
DE VEERMAN y>
Tel. (052)332.75

Mechanische en Perzische
Tapijten - Vloerbekledingen
Gentsesfraal 6, AALST
TeK ( 0 5 3 ) 2 9 1 . 8 9

Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugman*
3-2-68

Volledige
secretariaatkursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen
BOEKHOUDEN
Vergunning Nr

1185 Cat

A

MODERNE TAlOsl

Inlljstingen
Kunst vergulden
Kunst verzilveren

Herstelling van oude «n
moderne schilderijen
wassen van etsen

Specialiteit van
etsen - reprodukttes
en schilderijen

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
D A G - EN AVONDLESSEN

M. Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel

ENCADRA

Tel. (02)11.00.33
DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

Vlaamse Toeristenbond
Vlaamse Aufomobilistenbond
gespecializeerde boekhandel
bondsreizen, privé- en zakenreizen
alle autoproblemen, reisdokumenten
wacht op de weg
lidmaatschap 350 fr,
Steeds welkom op hel sekretariaat Sint-facobsmarkt 45,
Antwerpen. Tel. 0 3 / 3 1 . 0 9 . 9 5

'

lef Van Hoof

D R I N K T

Sf"'acohsmarkt 7 4

AnfwamAn

-M ^3.00.12

Privaat . Uilendreef 4, Halle/Kempen - tel. 79.11.30

SERVATY
WI|N
Duitse Moezelwijnen
van prima kwaliteit
ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER
Marcel OMBELETS
Gitschotellei 207
Borgerhout
Tel. (03)21.00.16.

blankenberge
141, de smet de naeyerlaan - tel. ( 0 5 0 ) 4 1 6 . 3 7 )

•

• *• ï

breughel
julien tersi
volledig pension
kamers met ontbijt
alle komfort
maaltijden tegen alle prijzen
speciale voorwaarden
voor groepen en autocars
vraag inlichtingen

Vraagt overal onze
SERVATY-wijnen

Gediplomeerd opticien, erkend door
alle ziekenfondsen
KFRKSTRAAT S8, ANTWERPFN

(Let op het hutsnummer!)
Telefoon 11

Het vlaamsnafionaai
lokaal
bij uitstek

ODAL
Uitbater :
ERIKSSONCODON
ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN
Voor lezers van dit blad

1 0 ' K korting

Ballaertstraaf 80
Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 8 . 0 1 . 2 1
Dinsdag gesloten

CHINCHILLA
EMPIRE
Goede bijverdienste min. 8 0 %
winst - Vraag dokumentatie,
POSTBUS 275 - 9000 GENT

Geniet van een
aangename
levensavond
in het rustoord

FAMILIALE SFEER
Paddegatstraat 133
TEL. 0 1 5 / 7 1 8 . 3 5
2921 Nieuwenrode
15 km. van Brussel (4 km. autostrade
Brussel-Antwerpen).

DEBROUWERIJ

POL'S....

meester
kleermaker
VKRMEESCH

STEEFJHOIIWERSVLST
A^•ru'EIlI'^;N
Tel. 3 1 . J b . 8 3

HUIZE
LOREIN

WALTER ROLAND

O m U nog beter van dienst te zijn, blijven onze 16 kantoren over
het Vlaamse land verspreid, elke vrijdagavond open tot 20 uur.

3 2

NffflR

m

niï7

MflflT.... m
z o ' V E E L BETER

V E I I M I N D E H I N G VOOH
Vi; LEDEN

MOORTGAT

2659 BREENDONK - TEL. (03)78.71.21
is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADEN
Breendonk ligt In Vlaanderen
dus U W streek, U W volksgenoten I

Pol's Broodjes zlln steeds v e r s *
broodjes met kwaliteitsbeleg (martino - krab - kip • filet amérlcain =
kaas)
Voor ö w feesten. Bals, kermlsserv
vergaderingen
Specialiteit : recepties, feesimenu'*
(koude tchofef)
Speciale voorwaarden
V.U.-afdelIngen

voor

Pyckesfraal 39 - 2000 Antwerpen
TeL 03/38.64.17

wu
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kmg, moeten het zich als een
plicht aanrekenen op deze vergadering aanwezig te zijn. Wie
niet kan vergaderen is steeds
welkom bij onze voorzitter Luc
Droogmans, telefonisch afspreken nr. 45.51.81. Kruisbaanvelden 15, of op het sekretariaat.

bevwiegï
ANTWERPEN
Antwerpen (stad)
IJZERBEDEVAART
Mooie gekleurde affiches om
voor het raam te hangen, gratis
verkrijgbaar op ons sekretariaat. Wetstraat 12, Antw.
MIJNKOMITEE
Aan de steunoproep in ons
kontaktblad tot stortingen voor
het mijnkomitee
Limburg,
werd goed gevolg gegeven. We
konden reeds twee stortingen
overmaken : 4.550 fr. en 1.375 fr.
Verder werden door de komiteeleden zelf op onze vergadering in Thierbrau, Groenplaats
14.240 fr. rondgehaald. Samen
20.165 fr. Oprechte dank bij
voorbaat.
«WIJ IN ANTWERPEN»
Wie te Antwerpen Stad zelf
woont en per toeval ons propagandanummer « WIJ in Antwerpen » dat op 80.000 ex.
wordt gebust, niet mocht gehad
hebben, gelieve ons te verwittigen.
PAMFLETTEN
ANTIGRENDEL
Hang ze voor het raam. Kom
ze afhalen op uw sekretariaat.
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat tijdens de openingsuren
van 9.30 u. tot 16.30 u., donderdags tot 19 u. Voor zekere speciale gevallen van pensioenen
regelt de heer Verduyn ons
dienstbetoon elke woensdag
rond 13 u. en donderdags van
18 tot 19 u.
Sekretariaat Wetstr. 12 Antwerpen. Tel. 36.84.65.
VRIJWILLIGE STEUN
Weldra start de afdeling met
een oproep tot een groter aantal vrijwillige
maandelijkse
storters. Dit met het oog op de
komende verkiezingsstrijd.
Laat u niet onbetuigd wanneer u een schrijven van ons
gericht krijgt. Dank bij voorbaat.

Borgerhout

De goede maat : 135 x 150 cm.
Prima kwaliteit, kleurvast en
krimpvrij, voor slechts 195 fr.
Bij de bestelling vermelden :
mast- of raamvlag. Doe het nu !

Mortsel

VERGADERING
De uitgebreide arrondissementsraad vergadert op 8 mei
om 21.30 u. in de Dageraad, Hallestraat, Mechelen.

WENSEN
Hartelijk « proficiat » voor
dhr. Emiel Moorkens bij zijn
75e verjaardag. Bestuur en afdeling wensen U nog vele jaren
in goede gezondheid naast uw
lieve echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, en in onze mortselse V.U.-kring.
PROFICIAT
Op 25 april stapten dhr. en
mevrouw Reimond Hinoul-V.D.
Driessche (G. Gezellelaan) in
het huwelijksbootje. Van harte
welgemeende felicitaties van
afdeling en bestuur.
BEVLAGGINGSAKTIE
Ook uw leeuwevaandel ligt
klaar aan 195 fr. (1.50m/1.50m)
ijzersterk en kleurvast. Te bestellen bij Wim Claessens Liersesteenweg 197 - Mortsel.
(Tel. 55.39.09).

Merksem

Wecheiderzande

Dworp
LENTE NACHTBAL
De Volksunie afdeling Dworp
richt op 30 mei e.k. haar Lente
Nachtbal in zaal : Brouwershuis, Alsembergsesteenweg ;
parking : gemeenteplein. Eerste dans met Super-Showorkest om 20 u. 30.

Mechelen (arr.)

dend woord door F. Anthonis
sprak volksvertegenwoordiger
Jo Belmans voor een talrijk publiek over de huidige problemen zoals de grondwetsherziening en de ekonomische ontwikkeling van de Kempen.
Hierna werd overgegaan tot de
aanduiding van het afdelingsbestuur. De funkties werden
als volgt verdeeld. Voorzitter
Jo Van der Mueren ; sekretaris
Roger Prost ; penningmeester
Walter Van den Broeck : propaganda Leon Van Eckelpoel.
Zwijndrecht
KOLPORTAGE
Morgen zondag 3 mei kolporteren wij in eigen gemeente.
Bijeenkomst om 9.30 u. in het
Vlaams huis « Were-Di ». bij
Piet Severins. Propagandisten
allen op post !

Brabant
Bertem
BREUGELFEEST
Zaterdag 9 mei, 20 u., zaal
De Vrede, Kerkstraat 2, Bertem. Iedereen van harte welkom.

IN DE AFDELING
AFDELING GESTERKT
Donderdag 7 mei. HemelvaartOj 22-4-1970 werd overgegaan
dag, geen vergadering. Maar tot de stichting vna de afdeling
wie wil kan die avond een pint Wecheiderzande. Na een inleiin den Tijl komen drinken.
De dag daarvoor, op woensdag 6 mei. zal de sekretaris van
LEER MENSEN TOESPREKEN
20 tot 21 uur in Tijl ter beschikking zijn. Wij vestigen er nogVERGADEREN - DISKUSSIEREN
maals de aandacht op dat het
sekretariaat. Sint LutgardisIn september n i e u w e kursussen in 23 centra v a n het Vlaamse l a n d .
straat 56, alle dagen open is
Stuur deze b o n I n g e v u l d aan het sekretariaat v a n het instituut, U
vanaf 14 uur.
o n t v a n g t d o k u m e n t a t i e en een u i t n o d i g i n g tot het v r i j b l i j v e n d b i j Donderdag 14 mei, te 20.30 u.
w o n e n v a n een lesavond.
in Tijl, vergadering voor alle
bestuursleden, kaderleden, afNAAM :
.•
gevaardigden van nevenafdeADRES:
lingen, mandatarissen.
TELEFOON :
.".'.'..".'.*.".'.".".'.'.".'.'.'.'.'.".".*.".'.'.'.'.'.'.',".*.".'.'.*.','.'.*.",'.".'.''.''
Leden van de Volksunie die
menen iets te kunnen bijdragen
INSTITUUT ELOQUENTIA - Italiëlei 191,
tot het welslagen van de verkiezingspropaganda, praktische
2000 ANTWERPEN
of financiële steun of medewer- •

matthieuls beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

^^>^^

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

« Wij-Jongeren » is de eerste
Vlaams-Nationale Jeugdclub in
het Antwerpse. Zij werd onlangs opgericht, is modern,
vooruitstrevend en staat open
voor alle jongeren boven de 16
jaar. Spijtig genoeg ontbreekt
het ze nog aan een vast klubhuis, doch ze zijn ijverig op
zoek en heten in verband daarmee financiële steun zeer welkom.
Stortingen worden in dank
aanvaard op postr. 15.02 van
Eural-Bank, Antwerpen, met
vermelding : voor bankrek.
01/0679 van Guido Daans, WijJongeren. Inlichtingen : G.
Daans, Karel De Preterlei 15
Borgerhout.
EN NOG « WIJ-JONGEREN »
De e.k. muziek en dansavond
wordt gehouden op zaterdag 16
mei in « De Blokhut » (achter
parochiehuis Familia) Karel
Govaertsstraat te Deurne Zuid.
Namens de inrichters : kom gerust eens kijken, u bent welkom. Aanvang 20 u.
LAAT DE LEEUWEN
DANSEN MET ONZE
HOOGDAGEN
Met onze hoogdagen moet de
leeuwenvlag in elke straat wapperen. Bestel daarom tijdig uw
leeuwenvlag aan ons plaatselijk
sekretariaat : Juul Dillen, Lode
Van Berckenlaan 184. Tel. :
21.30.90.

VUJO ARR. BRUSSEL.
HALLE-VIL VOORDE
De heer Francis van den
Eynde, Bondstraat, 4 te Brussel werd aangesteld als voorlopig verantwoordelijke voor de
VUJO werking in ons arrondissement.
Ieder belangstellende kan
kontakt met hem opnemen, ofwel rechtstreeks, ofwel via het
arrondissementeel sekretariaat.

zoekertjes
38-jarige magazijnier 2oel<t betrel<k i n g als zodanig In het A n t w e r p s e
of het Mechelse. Schrijven of t e l e foneren
sertator
Wim
Jorissen,
Astridlaan
8 0 , Mechelen.
Telef,
(015)19994.
T 71
V l a m i n g e n thuis te Bredene aan Zee
in Pension-Restaurant PETRA, D r i f t w e g 95, Bredene aan Zee. V e r z o r g de k e u k e n , alle komfort.
T 58
V o l l e d i g inger. Chalets te Klemskerke aan zee te k o o p en te huur.
W . - e n d 1 , 2, 3 mei - 7, 8, 9 ,10
mei - Sinksen en gr. verlof. Tel.
054/33651.
T 60
43-Jarige zoekt b e t r e k k i n g ais m a gazijnier in het A n t w e r p s e . Schr.
of bellen ( 0 1 5 ) 1 9 9 9 4 sen. Jorissen,
Astridlaan 80, Mechelen.
T 61
Te k o o p o f te h u u r villa 3 sipk.
500m2 t u i n te LIAI^JSA begin Costa
Brava, 1.300 k m ver. Gratis g e b r u i k z w e m k o m .Ook appartem ta
h u u r .Tel. 03/55.36.30.
T 64
Zakenman, 40 j . , v l . nationalist,
zoekt kennismaking met j u f f r o u w ,
30 tot 35 j . , sportief en idealistisch
ingesteld,
omgeving
Antwerpen.
Brieven uitsluitend aan bureel blad
onder nr.
T 67

LEDENVERGADERING
Vrijdag 8 mei te 20.30 u. hebben wij onze maandelijkse ledenvergadering, in de bovenzaal van de « Nieuwe Carnot »,
Carnotstraat 60. Volksvertegenwoordiger Schiltz zal handelen
over « De havenpolitiek in
Vlaams Nationaal perspektief ».
MAANDELIJKSE
KOLPORTAGE
Deze \.-ordt gehouden op zondag 12 mei. Bijeenkomst te 10
uur aan het Moorkensplein (Gemeentehuis).

« WIJ JONGEREN »
OP HET VOORPLAN

Schaarbeek
BESTUUR VERKOZEN
De afdeling Schaarbeek is
terug gestart, en hield onder de
leiding van arrond. penningmeester Teo Beenders, in aanwezigheid van senator Lode
Claes en provincieraadslid Theo
Pauwels bestuursverkiezingen.
Werden verkozen : vaarzitter:
Vik Roggeman ; sekretaris :
Michel Bielen, Rogierlaan, 210
te Schaarbeek ; verantw. financ.
Frans De Wael ; Propaganda :
Jan Cox ; organizatie : Johan de
Clippeleer en afgev. arr. Raad:
Michel Bielen.
Nadien hield senator Lode
Claes een uiteenzetting over de
vooruitzichten in de gemeenteraadsverkiezingen. Wij wensen het nieuwe bestuur veel geluk en een vruchtbare werking.

Gevraagd te Herentals : H u i s h o u d ster, m i n i m u m leeftijd 45 jaar. Loon
overeen te k o m e n . Kost en i n w o o n .
Telefoneren : (014)230.33.
T 69
Café Kempenland, Stationpleir 9,
Herentals, Tel. (014)230.33, 9 k a mers, 2 tot 3 bedden per kamer;
badkamer, alle comfort. Pension zo
gewenst. V o o r u w v e r l o f of v o o r
t o e v a l l i g nachtverblijf... Buschauffeurs d i t is u w adres !
T 70

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
DAGVERGOEDING
VOOR
ZELFSTANDIGEN EN
LOONTREKKENDEN

Besfendige
sekref-ariafen :
CENTRAAL SEKRETARIAAT :
Kipdorp 50 Antwerpen
T E L 03/32.31.39
32.73.05
PROV. SEKRET. BRABANT
Emiel Jacqmainlaan 124
Brussel - Tel. 02/19.08.64
PROV. SEKRET. LIMBURG
Zuivelmarkt 9 Hasselt.

I. van Overstraeten
Hoofdredakteur
Alle b r i e f w i s s e l i n g voot
redaktie naar •
Rotatyp, Sylvain Oupuislaan
110
1070 Brussel
Tel
23.11 98
Beheer
Voldersstraat 71. Brussel 1
Tel. ( 0 2 ) 1 2 5 160
A l l e klachten \/oor niet ontvan
gen van blad op dit adres
Jaarabonnement
300 fr.
Halfjaarlijks
170 fr.
Driemaandelijks : 95 fr.
Abonnement buitenland :
480 fr
Steunabonnement
820 fr
(minimum)
Losse nummers
8 fr
A l l e stortingen voor het blad
op
postrekening
1711.39
« W i j • Vlaams-nationaal week
blad.
V e r a n t w uitgever Mr F
der Els*. Beizegemstraat
Brussel 12.

Van
20

Brussel ( a r r . )
MAATSCHAPPELIJK
DIENSTBETOON
Zitdagen : elke dinsdag van
19 tot 2i uur en elke zaterdag
van 15 tot 17 uur in «Uilenspiegel », Pletmckxstraat, 38
Brussel. (Nabij de Beurs). Tel :
12 13.74
ADRESSEN
Hebt U Vlaamse verwanten
of vrienden te Brussel, geef ons
dan hun adres door naar ons sekretariaat « Uilenspiegel», Pie/ tinckxstraat 38 te l.OOÜ Brussel.
ARR. RAAD
De eerstvolgende-gewone arr.
raad heeft plaats op zaterdag 30
mei 1970 in het lokaal «Waltra»
bij Stan Philips, Arduinkaai te
Brussel (naast K.V.S.). Agendapunten vanwege de leden en de
afdelingen dienen in het bezit
van de arr. sekretaris te zijn
vóór donderdag 14 mei.
ARR. SEKRETARIAAT
Het arrondissementeel sekret a n a a t is open elke werkdag
van 19,15 tot 22 uur. Iedereen
kan terug terecht op ons sekretariaat, voor zowel sociaal
dienstbetoon als voor de partijaktiviteiten en administratie.
Tel. : 17.92.18. Adres : Dupontstraat 27. te Schaarbeek 1030.
BERICHTEN
BEWEGINGSWIJZER
De afdelingen worden er aan
herinnerd, dat al de berichten
voor deze rubriek vanuit het
arr. Brussel dienen overgem a a k t te worden aan de arr. sekretaris, F r a n s Adang, Ruisbroeksestwg, 109 te St. PietersLeeuw, en wel zodanig dat hij
ze in zijn bezit heeft op de zaterdag voorafgaand aan het
verschijnen. Alle berichten die
deze weg niet volgen, zullen in
de toekomst niet meer opgenomen worden, wie er ook de indiener van is. (Beslissing partiiraad 14 31970).
AKTIE BRUSSEL
EN VLAAMS BRABANT
Deze aktie zal doorgaan onder
het motto . «Van Hertoginnendal tot Nu, Zwartboek
der
Randgemeenten». Slot van deze
grootscheeps opgevatte aktie
met affiches,kleefzegels en pamfletten, is een nationale meeting
in de Magdalenazaal in het cent r u m van Brussel. Dit moet een
waar sukses worden. Ter voorbereiding van de aktie heeft op
woensdag 6 mei een buitengewone arrondissementale raad
plaats om 20 uur in de «Graaf
van Egmont», J. van Praetstraat
te Brussel, (nabij de beurs), I

waarop geen enkel bestuursof kaderlid mag ontbreken.
Steun voor deze aktie die veel
geld zal kosten te storten op
PCR : 8654.50 van de Volksunie,
arr. Brussel te Brussel met vermelding : Aktie Brussel en
Vlaams Brabant.
LEDENVERNIEUWING
Mogen wij vragen aan de volgende afdelingen om de lidgelden en lijsten van de hernieuwde leden over te maken. De lijsten worden gezonden n a a r het
arr. Sekretariaat, Dupontstraat,
27 te 1030 Schaarlaeek en de som
gestort op per. 8654.50 van de
V.U.-Brussel.
De afdelingen : Eisene, Hekelgem - Teralfene - Essene, Etterbeek-St. Joost, Evere, Galmaarden - Oetingen -Vollezele, Groot
Bijgaarden, Hoeilaart, J e t t e ,
Kester - Herfelingen - Leerbeek,
Laken, Liedekerke, Londerzeel,
Malderen, Opwijk, en St. Maartens Bodegem.
Zo dit niet gebeurt voor 15 mei
e.k. zal de afdeling, als ze geen
25 leden meer telt, haar stemrecht verliezen in de arr. Raad,
en dit in toepassing van de statuten.
SOCIAAL DIENSTBETOON
VOLKSVERTEGENWOORDIGER DR. VIK ANCIAUX
1ste dinsdag v / d maand : 19 tot
20 u u r : Arrond. sekretariaat,
Dupontstraat, 27 te Schaarbeek ;
20,30 - 21 uur : Balkan, LimburgStirumlaan, Wemmei.
2de dinsdag v / d maand : 19,30 20,30 uur : Gouden Voorn, Houtkaai t e Vilvoorde ; 21 - 21,30
Egmont, Dorpstraat te Machelen.
3de dinsdag v / d maand : 19,30 20 uur : Fenikshof te Grimbergen ; 20 - 20,30 : Bij Buelens,
St. Amandsplein, Strombeek ;
21 - 21,30 uur : Kummelshof,
Brusselsesteenweg te Asse.
4de dinsdag v / d maand : 19 - 20
uur : Bij Theo Pauwels, Haachtsesteenweg te Evere ; 20 - 21
uur : Bij Pancken, Vilvoordelaan, 60 te Zaventem ; 21 u u r :
Avondlust te Steenokkerzeel.

Dworp
NIEUW BESTUUR
Onder leiding van de arr. sekretaris werd op 10 april een
nieuw afdelingsbestuur verkozen.
Voorzitter : BogaertsRomain;
ondervoorzitter : Willem Felis :
sekretaris en afgevaardigde arr.
raad : Edgard De Mol; verantw.

financiën : P i e t DehoUogne ;
ver. prop. en organizatie : Juliaan Paesmans ; sociaal dienstbetoon en jongeren : Hugo Devillé ; Adres afdelingssekretariaat : Destelheidestraat 24A te
Dworp. Nadien had e r nog een
levendige
gedachtenwisseling
plaats in verband m e t de nakende
gemeenteraadsverkiezingen.

Eppegem • Zemst
KABARET
Vrijdag 29 mei om 20 uur in
«Rubenhof» Eppegem kabaretavond met Jef Burm en de
volksdansgroep « De Garve »..
Inkom : 50 fr. Inrichters : V.U.Eppegem.

Vilvoorde
MEDEDELINGEN
Woensdag 6 mei : uitzonderlijk geen bestuursvergadering.
Vrijdag 8 mei : in «De Gouden
Voorn» Houtkaai 1 (bij de
v a a r t b r u g ) om 20 u u r stipt :
buitengewone algemene ledenvergadering ; defintieve beslissing over houding en standpunt
t.o.v. de gemeenteraadsverkiezingen 1970. Onnodig er op te
wijzen, dat alle leden verwacht
w o r d e n ! Lidkaarten bijhebben
a.u.b.
Woensdag 13 mei : bestuursvergadering : uitvoeringsbesluiten van de beslissing der ledenvergadering.

Oost-Vlaanderen
Gent
AUTOKARAVAAN
Als inzet van de gemeentelijke kiesstrijd richt afdeling
Gent een eerste autokaravaan
in, doorheen de wijken Rijhovelaan en Muide op vrijdag 8
mei. Vertrek : 18.45 u. op Van
Beverenplein. Iedereen op post!
Heusden
IJZERBEDEVAARTAFFICHES
Degenen die affiches wensen
uit te hangen van de 43e IJzerbedevaart kunnen die bekomen
bij ons bestuurslid Gabriel De
Vos. T r a m s t r a a t 44, Heusden en

WIJ IN LIMBURG
Fruitvraagstuk
In de Senaat hield senator
Jorissen
een korte maar scherpe
tussenkomst
i.v.m. de fruitteelt. Ziehier de tekst zoals hij te lezen is in het Beknopt
Verslag van 16 april jl.
De heer Jorissen. — Vermits ik niet
gemandateerd ben door mijn fraktie,
zal ik zeer kort zijn.
Trouwens, het fruitvraagstuk waarover ik het zal hebben, heb ik reeds
uitvoerig behandeld vorig jaar en zo
pas hebben de fruittelers zelf hun
standpunt in een omzendbrief aan alle
parlementsleden toegelicht.
De minister laat het bij verlenen van
rooipremies, maar daarmee kan hij het
probleem niet oplossen. Daardoor ontstaat integendeel in Limburg een nieuw
probleem van omschakeling, naast dat
van de mijnstreken. Daar men bovendien de limburgse jeugd een universitaire instelling ontzegt, schept men in
heel de provincie Limburg een revolutionair klimaat. ( Protest op enkele
banken van de meerderheid).
Het is opnieuw de Volksunie die

wijst op de gevaarlijke spanning. Men
deed er beter aan onze waarschuwing
te luisteren in plaats van ons naderhand de schuld te geven van de uitbarsting.
Ik meen dat het beleid van de minister fundamenteel verkeerd is. Hij beweert dat het vraagstuk van de fruittelers op europees vlak moet opgelost
worden. Dat is echter onmogelijk, vermits Italië en Frankrijk weigeren hun
uitzonderlijke toelagen af te schaffen.
De belgische bedrijven zijn opgewassen
tegen een normale konkurrentie, m a a r
niet tegen dumping.
De minister heeft de plicht onze
fruittelers te beschermen tegen de oneerlijke konkurentie. Hij blijft echter
in gebreke. Ondertussen blijven de
schulden van de fruittelers toenemen.
Daarojn moet de minister hen onmiddellijk gelijkaardige voordelen toekennen
als Italië en Frankrijk, Als hij dat weigert, bewijst zulks dat de minister, de
regering en de regeringspartijen de ondergang willen van de fruittelers (Applaus bij de Volksunie.)

op h e t sekretariaat, Hooistraat
1, Heusden of tel. 09/52.73.88.
Wij brengen ze U !
SOCIAAL DIENSTBETOON
Provincieraadslid Oswald van
Ooteghem : iedere 2e donderdag van de m a a n d — nu 14 mei
— in de Nederbroekstraat 1,
Heusden.
Plaatselijk V.U.-bestuur : iedere zaterdagvoormiddag van
10u30 tot 12u30 (zelfde adres
als hierboven).
Indien dag- of uurregeling U
niet past, of wanneer de verplaatsing U te moeilijk valt,
verwittigt ons. Wij komen tot
U ! (tel. 52.73.88).
ZOVEELSTE BEDELOPROEP
S t e u n t onze jonge afdeling !
Wij hebben het broodnodig !
Postrekening nr 6037.64 van
Volksunie Heusden. Hooistraat
32.
ü kunt ook een of t w e e briefjes van 20 fr. onder gesloten
omslag opsturen n a a r onze penningmeester A n d r e De Rocker,
Hooistraat 32, t e Heusden.
HOREN, ZIEN EN...
SPREKEN !
Gelieve de teksten binnen te
leveren vóór 5 mei op het redaktieadres: (Nederbroekstraat
1, Heusden). Het derde n u m m e r verschijnt einde mei op
meer dan 2.000 exemplaren, zoals steeds in alle brievenbussen
van de gemeente.
GEMEENTER A ADSVERKIEZINGEN
Einde deze week verschijnen
in alle brievenbussen te Heusden pamfletten van de Vlaamse Volksbelangen (V.V.B.).
Dit is plaatselijk de officiële
start van de werking V.V.B. 70!
St. Amand«berg
ZWEMKURSUS
Na het sukses van de eerste
kursus in het zwembad «Palm
Beach» te Gentbrugge «zwemmen voor beginnelingen» wordt
er verder doorgezet m e t een
nieuwe initiatiereeks van vijf
les=;en voor beginnelingen.
De drie zwemwiizen : schoolslag, borstcrawl en
rugcrawl
komen aan bod, e^ke dinsdagavond tussen 20 en 21 uur, voor
volwassenen. Voor onze minimen elke woensdagnamiddag
van 15 tot 16 uur.
DF.JEF nOSSENAERTS
Op vrijdag 22 mei om 20 u u r
komt in Café «Sint Ama'nd»,
Antwerpsesteenweg 119, A r t h u r
De Bruyne ons over het boeiend

DOSFELINSTITUÜT
GOED BESTUREN
Daarom deze kaderdag over «Goed
besturen »
Ingericht met de medewerking van
de Dienst voor Volksontwikkeling, ministerie van Nederlandse Kuituur. Kortenberglaan 158, Brussel 4.
PROGRAMMA
Zaterdag 30 mei 6 juni 1970 telkens
v a n 9ul5 tot 17u30.
Eerste dag
Voormiddag
— praktische inleiding
— rollenspel
— teorie over kommunikatie.
Namiddag
— uitwisseling van ervaringen uit rollenspel
— kommunikatie als bazis
— evaluatie.
Tweede dag
Voormiddag
— kommunikatiemoeilijkheden
n.a.v.
het rollenspel
— besturen als samen verantwoordelijk
zijn
Namiddag
— diskussievergadering
— inhoudelijke bespreking
— evaluatie.
DEELNEMING
75 fr., maaltijden, koffie en
inbegrepen.

sillabus

leven vertellen van onze Vlaamse voorman dr. Jef Goessenaerts.

West-Vlaanderen
Brugge (arr.)
JAARMIS
Zaterdag 9 mei 1970 te 18 u u r
in de kerk van Maria Assumpta te Assebroek, jaarlijkse mis
voor de overledenen van de
Volksunie Assebroek en hen die
werkten en stierven voor Vlaanderen.
Menen
KAARTENG
Volgende maandelijkse kaart i n g op vrijdag 8 mei, om 20
u u r in café « Beiaard ». Alle
kaarters worden
vriendelijk
uitgenodigd.
TURNEN
Wij herinneren onze leden
e r a a n dat e r turnlessen zijn
voor de vrouwen. Deze t u r n l e s sen gaan door in de zaal Hoogland, Debunnestraat.
iedere
m a a n d a g om 20 uur.
Ook voor de mannen, t u r n l e s sen iedere donderdag om 20,30
uur in dezelfde zaal.

Middelkerke
ONDER-ONSJE
Vrijdag 8 mei w o r d t om
20u.30 in ons lokaal « Were-Di »
een etentje gegeven voor de leden en simpatizanten. Leden
50 fr, niet-leden 75 fr Inschrijvingen bij de bestuursleden en
in het lokaal. We hopen op een
talrijke opkomst.
Torhout - Aartrijke
ZANGFEEST 31 MEI
Voor inschrijving bij bestuurslid Van Gheluwe, Ruddervoordestraat 29, Torhout. De reia
gebeurt per toerauto. P r i j s
(toegangskaart inkluzief) : 135
of 160 fr, afhankelijk v a n d e
k a a r t die verlangd wordt.
V.U.-DIENSTBETOON
Elke 3e vrijdag der m a a n d
(dus nu 15 mei a.s.) t e 20 u u r
bij P. Vlieghe. Hofstraat 9 (teL
22556) is volksvertegenwoordiger Pieter Leys ter u w e r beschikking.

INSCHRIJVING
J. Cuppens. Zandbergerstraat 22 3670
Neeroeteren prk. 85.82.39 m e t vermelding kaderdag « goed besturen ».
P L A A T S EN DATUM
Hotel Warson Hasselt. 30 mei 1970 6
juni 1970.

PLAATSELIJK NIEUWS
VOETBAL
V.U.-NEEROETEREN —
V.U.-BREE
Maandag 18 mei a.s. om 15 uur, voetbalwedstrijd Neeroeteren — Bree op het
plein van Elen. Scheidsrechter E. Van
Mulders. Inzet : beker prov. raadslid
A. Deckers. Om 17u : koffiemaaltijd en
ezellig samenzijn in « Oud Oeteren »,
Tarktplein. Neeroeteren. Alle support e r s r op post.

f

Een echt-vlaamse verxekering ?
( N A T U U R L I f K !)
Uw agent : Reimond Aerts, Opglabeek tel. (011 )584.58. dinsen dond. 5-7 u. - jozef Veestraeten, tel. (011)580.39, Dorp 4 0 .
Cruitrode

DE PRIJSBREKER VERKOOPT OP 1 MEI (ook 2 en 3 mei) NIEUWE GOEDEREN
UIT FAILLISSEMENTEN - STOCKS EN RECHTSTREEKS UIT FABRIEK en andere
waaronder salons - keukens - alle elektrische huishoudtoestellen - huishoudtekstiel
GROENSTRAAT 84
KEIZERSTRAAT 2
tapijten - eetkamers - ressorts - matrassen - slaapkamers - kleerkasten - commodes
linnenkasten - stoelen - tafels - zetels - radio- en TV-kasten - bibliotheken - rekenen schrijfmachines - stofzuigers - strijkplanken - trapladders - wasmachines - haardrogers - gasfornulzen - alsook Italiaanse, Chinese, Indische en Japanse meubelen.

ANTWERPEN

TERNAT

nabij Carnotstraat en Turnhoutsebaan

nabij Markt

Wij verwachten alle deelnemers die aan onze gratis prijskamp hebben deelgenomen op 1 mei a.s. om het prachtig geschenk in
onze toonzalen af te halen. Onze winnaar is Dhr. Aerts, wonende te Ekerendonk. Hartelijke gelukwensen ! Open alle dagen ook
zaterdag van 10 tot 20 uur. Zondag van 10 tot 17 uur. Dinsdag gesloten.
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SINDS NU 20 JAAR...
Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider!
En wat hij voor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel...
« Geen moeilijkheid zal voor mij te j^root zijn en
geen inspanning te zwaar I M'n medewerkers en
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U ^t beste van
*t beste te bieden. Steeds waren onze prijzen de
laagste . onze prestaties de beste. Zelfs van de
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met
fierheid getuigen dat ze degelijk zijn, modern en
mooi.

In elk huis hebben we iets van onszelf geschonken
en nooit zijn we afgezakt naar minderwaardig werk
of seriebouw. We hebben het met ieder van onze
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We hebben hen een beetje warmte en onrechte eeneeen
dienstvaardigheid geschonken. W e hebben hun
droom gerespekteerd zonder hun middelen te misbruiken ».

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES!
Waarom ?
Dat heeft te maken met de kwaliteit van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogelijkheden die w i j bieden met een enige
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen m e t volledige vrijheid bij de keuze van architekt. met de gratis voor
lichting en de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten in om ' t even welke moeilijkheid
of mogelijkheid.

Duizenden kunnen dif u bevesl-igen...
W i j bouwden voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voor
3e Generale Bankmaatschappij, voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank,
voor de Regie van Telegraaf en Telefoon, voor Bayer en BASF. voor direkteurs,
Joernalisten en professoren, voor winkeliers, bedienden en arbeiders, voor de
Maatschappij van Goedkope woningen, enz..»

Voor niemand is het een avontuur geworden...
W i j zijn voor onze duizenden kliënten een veilige gids geweest, een betrouwbare raadgever, eeh eerlijke uitvoerder en een vriend
Niemand Is er bekaaid of bedrogen uitgekomen. Integendeel, de meesten hebben er een schitterende zaak aan gedaan.

Een kleine greep uit onze grote keuze...
1.
2.
3.
4.

Prachtig domein met visrijke vijvers, 25.000m" voor slechts 850.000 F
Residentiële vlllapercelen •+2000m' van 260.000 F af.
Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606.000 F af.
Uitzonderlijke villapercelen Brasschaat-Vrlesdonk 25m of 12,5m breed
slechts 325.000 F.
5. Mortsel mooie percelen voor meesterwoning — laatste mogelijkheden
7m breed slechts 240.000 F.
6. Kontich bij A l autosnelwegen en tocR rustig, percelen voor meesterwoning 6 of 1 Om Breed van slechts 170.000 F af.
7. Hoboken Kioskplein, voor meesterwoning 6x30m nog geen 150 000 F.
8. Genk: klaar om In te stappen, prachtig appartement Nieuwbouw. 2 of
3 slaapkamers, van slechts 760 000 F af.
9 Cent: Dampoort prestlgewoningen met 2 siks van slechts 850 000 F af.
10. Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderlijk natuurschoon van slechts 260.000 F af.
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U hoeft het niet te geloven.;;
Kom onze realisaties bekijken, ondervraag onze kliënten. Kom ü vergewissen van de geest In ons bedrijf, de « spirit » Het vak
manschap ! de beroepsflerheid ! de organisatie ! U vindt er « More Heart ! More brains ! »

Geen stempel, maar cachet I
Geen onpersoonlijke seriebouw ! Steeds prinselijke eenvouS 1 En telkens opnieuw voorname stijl, komfort en degelijkheid
een huurder weet dat te waarderen en betaalt graag wat méér..-. Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegging

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18
TeL: (03)31.78.20

GENT
Tef.:

Onderbergen 43
(09)25.19.23-(09)25.94.69

GENK
Winferslagstraat 22
Tef. t (011)544.42

LEUVEN
Brussel«e«fTaa» 33
Tel.' r01é;^59•» ^S

Zelts

wu

HET KONGRES IN BEELD

BIJ DE FOTO'S
1 ) Volledige aandacht voor de rede van de
partijvoorzitter.
2) Mevrouw Nelly Maes, de vrouv/ in de
partij...
3) Na de voormiddagzitting, die een werkvergadering was, kon een pint geen
kwaad...
4 ) Applaus voor voorzitter Frans van der Eist
van mandatarissen Jorissen, Bouwens,
Schiltz en Coppieters.
5) Dokter van Leemputten in gesprek met de
partijvoorzitter.
Fotoreportage :Erik De Leebeeck en Cor Backx

