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Installatievergadering – Mededeling van Perrine Marchal voor Union francophone 

 

Beste heer burgemeester, Beste schepenen, 

Beste gemeenteraadsleden, 

Dames en heren, 

 

Union francophone is verheugd om vandaag op de gemeenteraad aanwezig te zijn met een 
vernieuwde en versterkte team. 

Met onze vijf gemeenteraadsleden willen we een constructief oppositiekracht zijn, die actief meedoet 
aan het leven van de gemeente door de stem te zijn van een belangrijk deel van de beerselse 
bevolking.  

Onze bedoeling is om een constructief debat te voeren in het belang van de gemeente en van onze 
kiezers, met een oog op goed bestuur.  

We zullen graag projecten ondersteunen die alle Beerselaren ten goede komen. Darentegen kunnen 
jullie er ook op rekenen dat we onze rol zullen spelen indien we niet geloven in bepaalde ontwerpen 
van de meerderheid. 

Mobiliteit, milieu en gastvrijheid staan voor ons centraal.  

Nieuwe fietspaden, een breder aanbod van openbaar vervoer, meer parkeerplaatsen bij de 
treinstations blijken onder andere belangrijke vooruitgangspunten. We denken ook aan de regeling 
van bepaalde mobiliteitsproblemen in sommige wijken. 

Initiatieven voor het beschermen van het klimaat beginnen best lokaal, en we verwachten 
bijvoorbeeld van deze gemeente om voorbeeldige en moedige beslissingen te nemen wat betreft 
energieverbruik, en afvalproductie van de gemeentelijke diensten. 

Wij zullen ook vooral aandachtig zijn dat deze gemeente gastvrij blijft et respectvol tegenover alle 
inwoners. Hiermee bedoelen we dat we op een gelijke behandeling van alle burgers staan, 
bijvoorbeeld wat betreft toegang tot kinderopvang, rusthuizen en woningen.  

Union francophone zal inderdaad de franstalige minderheid van de gemeente vetegenwoordigen, en 
wij richten ons zelfs breder tot alle anderstaligen. Het zijn burgers die zich vaak jammer genoeg te 
weinig interesseren in het leven van Beersel, soms door de taalbarrière, maar niet alleen. 

Er leeft nog te vaak het gevoel bij anderstaligen dat ze hier niet welkom zijn. Dat kan en moet 
veranderen. 

Beersel kampt met een groeiende en steeds diversere bevolking. En aan deze realiteit moet het 
gemeentebestuur tegemoet komen. 

We moeten ons voorstellen dat de vlaamse rand aan deze kant van Brussel slechts een grensgebied 
van soms amper 4 kilometer breed vormt, gevangen tussen internationaal en tweetalig Brussel en het 
waals gewest. 

Dat is de realiteit.  



Er geen rekening mee houden, zijn kop in het zand steken, is een wereldwijd en nartuurlijk fenomeen 
ontkennen: de verplaatsing van bevolkingsgroepen in grootstedelijke gebieden. Overal in de wereld 
breiden grote steden uit.  De demografische evolutie gaat deze richting uit. Dat moet worden aanvaard 
om beter gestuurd te kunnen worden.   

Gesloten deuren-politiek zal nooit een positieve weerslag hebben. Onze gemeente kan zeker genieten 
van zijn eigen economische ontwikkeling, dankzij een regionale uitsraling op toeristisch vlak. En dat 
gaat alleen gepaard met een positieve imago van gastvrijheid. 

 

Beste heer Burgemeester, 

Met de verkiekzingen van oktober gaven vele anderstaligen hun vertrouwen aan de voormalige 
meerderheid, door voor Groen of Lijst Burgemeester te stemmen. We hoorden dat u deze mensen 
ook persoonlijk beloofde dat ze hun vertrouwen in goede handen legden. 

Laten we ervoor hopen. 

Toch moeten wij betreuren dat u gekozen heeft  om tegen het signaal van de verkiezer samen met 
het tot dan toe onbekende kartel NVA/Open VLD een meerderheid te vormen.  

Dat alle partijen die vooruitgang hebben geboekt nu samen in de oppositie zitten is zeker geen goed 
teken voor het respect van de democratie. Het valt te betreuren dat deze meerderheid alleen mogelijk 
werd door een “coup de force” van één partij om zijn deelname aan het beleid gewoonweg te 
dwingen. 

Deze « stabiele Vlaamse coalitie » zoals u die noemt kondigt onder meer aan te willen strijden tegen 
ontnederlandsing. 

U kan er zeker op rekenen dat wij heel waakzaam zullen zijn dat de beslissingen niet disciminerend en 
rechtvaardig blijven voor de persoonlijke vrijheid van keuze van alle beerselaars. 

 

Beste gemeenteraadsleden, 

Met deze verkiezingen wint Union francophone één zetel.  

Overal elders in Vlaams Brabant gaan de franstalige lijsten achteruit. 

Met een versterkte groep willen we actief meewerken aan de integratie van de anderstalige burgers 
in een gastvrije gemeente, open voor hun aanwezigheid. 

De gemeenteraadsleden die hier zitten zijn de ouders en grootouders van kinderen die als sterke 
tweetaligen worden of zullen worden opgevoed.  

Respect zal er van onze kant altijd zijn. Respect voor de gemeentelijke en vlaamse instellingen en hun 
vertegenwoordigers,  en respect voor de democratie.  

Van ons zullen jullie alleen het goede wil zien van een bevolking die actief wilt meedoen aan het 
beheer van de gemeente waar ze gekozen hebben om te leven, niet alleen om te wonen. 

 

Dank u. 


