11 JULI TOESPRAAK 2021
Dames en Heren genodigden, collega’s uit het Schepencollege,
gemeenteraad en OCMW-raad, ere-mandatarissen,
In vorige 11 juli-toespraken betreurde ik reeds verschillende malen dat
11 juli, onze nationale Vlaamse Feestdag , geen officiële verlofdag is
voor alle Vlamingen. Ik blijf dit herhalen. Ieder volk dat zichzelf
respecteert heeft een eigen vlag, een eigen volkslied en een officiële
feestdag en verlofdag . Waarom dan niet in Vlaanderen ? In de
Verenigde Staten slaagt men er wél in om op korte tijd een extra feest-en
verlofdag te maken.
11juli 1302 : dag waarop een slecht uitgerust Vlaams legertje een Franse
super strijdkracht versloeg. Latere veldslagen kenden een ander
resultaat, maar belangrijk en fundamenteel is dat het hier ging om de
opstand vanuit het volk, de burgers, tegen de Franse overheersers, de
bezetters. Vandaag de dag worden burgerbewegingen volop geprezen
als het opperste democratische goed, maar wordt meestal de
volksbeweging van 11 juli 1302 denigrerend benaderd door diezelfde
kringen . Onbegrijpelijk.
Feit is dat 11 juli 1302 werd gekozen als onze nationale Vlaamse
feestdag dank zij De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience ,
die het in de romantische tijdsgeest verhief tot het symbool van het
verzet van Vlaanderen tegen de bezetter. Een te begrijpen keuze vind
ik.
Dames en Heren, onze Vlaamse Feestdag is het ideale moment om ons
af te vragen : Waar staat Vlaanderen vandaag ?
De vele staatshervormingen hebben ongetwijfeld resultaten opgeleverd
en geleid tot een beter bestuur, maar ze zijn niet perfect en er is zeker
nog verbetering vatbaar.
Dit is m.i. trouwens geen probleem op zich : iedere samenleving
evolueert en de bestuursstructuren moeten zich hieraan kunnen
aanpassen ; dat geldt voor iedere groep of gemeenschap. Hoe sneller
men zich aanpast aan gewijzigde situaties, des te beter.
Een groot probleem blijft de noodzaak om als Vlaanderen te kunnen
beschikken over homogene bevoegdheidspakketten , wat nu nog steeds
niet het geval is ,en leidt tot problemen en onduidelijkheid. Bovendien
moeten nog steeds belangrijke bevoegdheden worden overgeheveld van

het federale naar het Vlaamse niveau om doortastende beslissingen te
kunnen treffen en een efficiënt beleid te kunnen voeren voor onze
gemeenschap, en bij uitbreiding voor alle gemeenschappen in dit land.
Beste vrienden, sta mij bovendien toe te herinneren aan het belangrijke
principe van het zelfbeschikkingsrecht van ieder volk. Dat hoeft niet
afgedwongen te worden door wapengekletter, maar wel liefst door
parlementaire en vreedzame initiatieven. Maar het blijft een recht !
Taal en onderwijs blijven belangrijke aandachtspunten in de geestelijke
ontwikkeling van een gemeenschap. De initiatieven die genomen
worden om de bevolking aan te zetten tot meer bibliotheekbezoek en
meer lezen moeten toegejuicht en gesteund worden. Ons onderwijs
moet daar waar nodig hervormd worden om het weer op een hoger
niveau te tillen.
Beste aanwezigen, Corona heeft zwaar ingehakt op ieder van ons, op
alle activiteiten, op alle aspecten van ons leven en samen-leven. Helaas
is de strijd nog niet gewonnen en moeten we alert en gezond verstand
blijven gebruiken.
Op economisch vlak zijn er zware klappen gevallen : de economie
herstelt, maar de Vlaamse overheidsschuld stijgt pijlsnel. Volgens de
Vlaamse schuldnorm zou die maximum 65% van de inkomsten mogen
bedragen; de SERV berekende dat ze bij ongewijzigd beleid zou oplopen
tot 96% in 2024. Er zullen dus initiatieven moeten genomen worden. En
die maatregelen moeten onafhankelijk door Vlaanderen kunnen
genomen worden, volgens eigen inzichten en prioriteiten. Indien andere
gewesten andere visies hebben en andere oplossingen wensen uit te
werken, dan is dat hun goed recht. Homogene bevoegdheidspakketten
voor de deelstaten zijn dus absoluut noodzakelijk. Een verdere
staatshervorming dringt zich daarom op om het overheidsapparaat
vlotter en efficiënter te laten werken.

Het werk is nog niet af, maar we zitten op het goede spoor om een
toekomstgericht en positief beleid te voeren op maat van de Vlaamse
aard en eigenheid en wil van de bevolking. Het is onze plicht tegenover
de bevolking om in die richting verder te werken.
Beste vrienden, vorig jaar konden we geen 11 juli-viering houden; dit jaar
kan het wel in een aangepaste coronavorm.

Na mij toespraak nodig ik u allen uit om vol enthousiasme ons volkslied
te zingen. Aansluitend kunnen we genieten van een hapje en een
drankje ( eveneens in corona-stijl ). Deze receptie zal opgeluisterd
worden door een beiaardconcert gebracht door onze stadsbeiaardier
vanop onze unieke beiaard, een pronkstuk van Europees niveau.
Bovendien is beiaardspel een deel van onze Vlaamse cultuur, dus
volledig in de lijn van onze Vlaamse Feestdag.
Dames en Heren, ik heb nog een verrassing , een primeur voor jullie. U
weet dat onlangs de Vlaamse regering aan de burgemeesters de keuze
liet van de te dragen sjerp : tricolore of niet. Toen heb ik verklaard dat ik
in de toekomst met fierheid een zwart-gele sjerp zou dragen. Eergisteren
werd mijn aangepaste sjerp geleverd en ik draag hem vandaag voor de
eerste keer.
Dames en Heren ik wens u nog een gezellige Vlaamse Feestdag toe !
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