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'Le Soir' komt met editie voor Vlaamse Rand
De krant 'Le Soir' wil ook de Franstaligen in de Brusselse rand nieuws uit hun regio bezorgen. Er komt
een editie 'Bruxelles-Périphérie'.
'Deze editie zal de Franstaligen in de Rand helpen om zich beter
te integreren'
Van onze redacteur
Kristof Simoens
Brussel
Terwijl in de Wetstraat Vlaamse en Franstalige politici maar
geen uitweg vinden uit de crisis die dit land nu al 235 dagen
blokkeert, komt de Franstalige krant Le Soir met een gedurfd
initiatief: een editie speciaal voor de Franstaligen in de Vlaamse
Rand rond Brussel.
Dit
is
allesbehalve
een
oorlogsverklaring,
zegt
de
hoofdredactrice, Béatrice Delvaux. 'We hebben hier drie goede
redenen voor. Om te beginnen wonen er nu eenmaal veel
Franstaligen in de rand rond Brussel en die moeten het op hun
drie regiopagina's nu stellen met nieuws uit de 19gemeenten
van Brussel. In de nieuwe editie Bruxelles-Périphérie gaan we
vanaf 15maart systematisch één pagina lokaal nieuws uit de
randgemeenten brengen.'

Betrokkenheid
'Bovendien zal de structuur van België sowieso veranderen.
Hoe, dat is nog een open vraag. Maar er zullen meer
bevoegdheden komen voor de deelstaten en die moeten we ook
kunnen uitleggen aan de Franstaligen die in die deelstaat
wonen. We hebben altijd al veel aandacht besteed aan het
Vlaams Parlement. In deze editie kunnen we daar nog steviger
op doorgaan. Deze editie zal de Franstaligen in de Rand helpen
om zich beter te integreren en hun betrokkenheid bij het lokale
beleid verbeteren.'
'Ik hoop dat de Franstalige krant met deze nieuwe editie niet de
bedoeling heeft om twee bevolkingsgroepen tegen elkaar op te
zetten en om spanningen tussen twee taalgroepen teweeg te
brengen', stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De
Vroe (Open VLD). 'Daarom is het essentieel dat Le Soir neutrale
en objectieve informatie geeft over wat er leeft in de Vlaamse
Rand. De Vlaamse overheid en de opeenvolgende Vlaamse
regeringen voeren al jarenlang een beleid om het Vlaamse
karakter van de Rand te vrijwaren, het gebruik van het
Nederlands te promoten en anderstaligen te integreren en in te
burgeren. Ik hoop dat de Brusselse krant met deze editie ook
wil bijdragen aan die doelstelling.'
'Dit is geen vechteditie', zegt Delvaux. 'Wij gaan uiteraard onze
redactionele lijn niet veranderen: ja, we denken dat BHV zal
worden gesplitst en, ja, we willen nog altijd dat Brussel erkend
wordt als een volwaardige regio. Maar deze editie komt er in de
eerste plaats om lokale informatie aan de Franstaligen in de
Rand te brengen. Ik nodig hierbij trouwens de Vlaamse politici
uit de Rand uit om van onze opiniepagina's gebruik te maken
om zich rechtstreeks tot de Franstaligen in de Rand te richten.'
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