
Reactie van Open voor de Mens op het NVA-voorstel i.v.m. de afschaffing van 

de taalfaciliteiten. 
 

Met haar voorstel voor de afschaffing van de taalfaciliteiten in Bever (om tot een grote 

gemeentelijke fusie te komen) schept de N-VA problemen waar er geen zijn. In feite beoogt zij 

slechts één doel: in de belangstelling komen en hun uiterst flamingantische en anti-Belgische 

achterban trachten te sussen. 

De toepassing van de taalfaciliteiten heeft in Bever, in meer dan een halve eeuw, nog geen enkel 

probleem noch wrevel teweeggebracht. De lokale politieke partijen hebben de geest van de 

taalwetten steeds loyaal toegepast en alle Beverse inwoners op dezelfde voet behandeld. Ook Open 

voor de Mens werkt in die geest verder: alle communicatie met de burgers gebeurt in het Nederlands 

en het Frans. Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de taal! 

De slogan van Bever is trouwens al enkele jaren: “Bever, een kruispunt van culturen, Biévène, à la 

croisée des cultures”. 

Het lijkt trouwens noodzakelijk om er op te wijzen dat  het wetsvoorstel van de NVA niet op 

gemeentelijk niveau kan worden beslist maar in het nationale parlement en daar een meerderheid 

vereist in de beide taalgroepen én een twee derde meerderheid in het hele parlement. De NVA heeft 

geen schijn van kans om dit voorstel erdoor te krijgen. De Bevernaars moeten niet ongerust zijn. De 

Belgische grondwet garandeert trouwens de vrijheid van taalgebruik.  

Open voor de Mens begrijpt wel dat een kleine gemeente zoals Bever het inderdaad moeilijk heeft 

om vlot bepaalde diensten te leveren aan de bevolking, zowel materieel als financieel. Een 

megalomane fusie van zeven gemeenten, zoals voorgesteld door NVA, is niet wenselijk. Open voor 

de Mens pleit daarentegen, zoals reeds eerder gezegd, voor nog sterkere en intense 

samenwerkingsverbanden tussen de naburige gemeenten.  

Open voor de Mens is ook de mening toegedaan dat de Beverse CD&V nu oogst wat ze gezaaid 

heeft! Haar intentie om onder een nieuwe benaming op te komen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen heeft bij NVA en Vlaams Belang gewerkt als een rode (of een bruine?) 

lap op een stier. Of heeft de Beverse CD&V bewust een communautair vuurtje aangestoken om haar 

slechte beleid van de aflopende legislatuur te verdoezelen?  

Burgers van Bever, laat u niet beetnemen. Deze verkiezingen gaan niet over het taalstatuut van 

Bever, maar wel over de verkiezing van een nieuwe dynamische ploeg die ons dorp in de komende 

zes jaar op een efficiënte en open manier wil besturen! Open voor de Mens is er klaar voor! 

 


