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Op 1 september is het woonrecht in Doel
vervallen. De enkele honderden bewoners die dit
dorp nog steeds telt, zullen nu officieel mogen
opkrassen.
Dat Doel moet verdwijnen om plaats te maken
voor een nieuw dok waar het economische nut
allesbehalve zeker van is, krijgt weinig aandacht
in de pers en al helemaal niet in de politieke
wereld die wordt gedomineerd door een
discours waar enkel groeicijfers en winsten
tellen.
Actiegroepen hebben jarenlang strijd gevoerd
voor het behoud van Doel en erfgoed en milieu
in het algemeen in dit door staal en beton
volgegoten Vlaanderen. Begin augustus was er
nog de zeer geslaagde Scheldewijding met een
muzikaal solidariteitsfeest, waarop duizenden
mensen afkwamen.
En ook nu het einde van het woonrecht er
gekomen is, laten de Doelenaars zich niet
zomaar kisten.
Op 30 augustus lanceerde de onafhankelijke
vzw
KunstDoel
een
campagne
om
spreekrecht voor Doel in het Vlaams
Parlement te krijgen.
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of
levensnoodzakelijk?

6de
SociaalFlamingantische
Trefdag
Zaterdag
26 september 2009
De Markten
Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel
11 uur

Solidair met DOEL!! Eis spreekrecht!
Ook de V-SB stelt zich vragen bij het havenbeleid, waarbij groei vooral in kwantiteit
wordt gezocht en niet in kwaliteit. Wij zijn er niet van overtuigd dat de haven per
se moet uitbreiden met dokken die nog groter moeten zijn. Een
vooruitstrevend havenbeleid moet eerst kijken naar de kwaliteit van de bestaande
infrastructuur. Er mag zeker geïnvesteerd worden in de havens van Vlaanderen,
maar dan wel in het belang van de bevolking en de werkgelegenheid. We denken
aan vernieuwende economische takken die de oude, voorbijgestreefde industrieën
moet kunnen vervangen, en aan nieuwe vervoersmogelijkheden in plaats van
overvolle wegen. En er moet uitgekeken worden naar economische activiteit die de
Vlaamse bevolking welvaart oplevert in plaats van een transfers van grote winsten
naar (veelal buitenlandse) multinationals. Ten slotte willen we ook een einde aan
de absurde onderlinge concurrentie tussen de havens op een kleine lap grond als
de onze. Een rationele havenpolitiek moet de hoogst noodzakelijke groei in
kwaliteit mogelijk maken.
De koppigheid waarmee de regering-Peeters elk debat over Doel uit de weg gaat is
tekenend voor het verdere beleid waar deze regering voor staat, een beleid
volledig geënt op de verzuchtingen van machtige industriële lobbies en het
havenpatronaat. Er wordt geen enkel debat gevoerd over de vraag of het geplande
Saeftinghedok wel rendabel zal zijn en de sloop van een heel dorp en vernietiging
van een aanzienlijk stuk authentieke polder waard is. Er bestaan geen duidelijke
cijfers over hoeveel jobs dit nieuwe dok zal opleveren. Het bestaande maar niet
gebruikte Doeldok (in de volksmond wel eens de duurste visvijver of zwemkom
genoemd) is alvast geen goed voorbeeld. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de
bewoners van Doel voor dit wanbeleid moeten boeten. We herinneren eraan
dat de CD&V van minister-president Peeters de kiescampagne voerde met als
thema 'Een Warm Vlaanderen' ...
Voor de V-SB is het duidelijk dat Doel nog steeds een leefbaar dorp kan zijn.
Ondanks de pesterijen, intimidaties en het politieke negeren blijven de bewoners
en de actiegroepen in het verzet gaan. Wij waren dan verrast te horen dat de sp.a,
zij het zéér schuchter, scheen te willen verklaren dat ze het behoud van Doel
steunt, zij het echter tijdelijk en onder voorbehoud. Het dorp moet voor deze partij
immers nog steeds meteen verdwijnen zodra het nieuwe dok aangelegd wordt. Het
is echter maar zeer de vraag, of dit zich ook zal vertalen in regeringsbeleid temeer daar de verklaring van de sp.a er, bij een nadere analyse, er eigenlijk op
neerkomt dat Doel mag blijven... tot het wegmoet... De V-SB steunt Doel 2020
dan ook volledig in zijn vraag aan bevoegde minister Freya Van den Bossche
(sp.a) om het woonrecht aan te passen en de Doelenaars opnieuw rechtszekerheid
te geven. Wij blijven eveneens voorstander van een constructieve dialoog tussen
alle betrokken partijen en de Vlaamse regering om Doel alle kansen te geven waar
het recht op heeft.
Het is duidelijk welke kant de Vlaamse regering op wil met Vlaanderen, en dit is
niet het Vlaanderen dat de V-SB voor ogen heeft. Om die reden is het van
cruciaal belang is om de druk zoveel en zolang mogelijk op de ketel te houden.
Het gaat immers niet om 'slechts een dorp', maar om de weg die we met
Vlaanderen willen inslaan. Waar zullen de volgende slachtoffers vallen, indien Doel
vernietigd wordt?
Daarom roept de V-SB iedereen op om het volgende formulier af te drukken, door
zoveel mogelijk mensen te laten ondertekenen en voor 15 september op te sturen
naar het adres vermeld onderaan op het formulier.

Toespraak Crols: de rechterzijde schaadt de
Vlaamse Beweging
Voor de V-SB zijn de uitlatingen van Frans Crols op de recentste IJzerwake
onaanvaardbaar. Zij vertegenwoordigen alles waardoor de rechterzijde een last is
voor het Vlaamse emancipatieproject.
Het is opvallend dat Frans Crols niet sprak over de zeven miljoen inwoners die
Vlaanderen rijk is, of zelfs maar van de zes miljoen die er leven indien we Brussel
wegdenken, maar van vijf miljoen. Aangenomen dat het niet om een vergissing
gaat, moet de vraag worden gesteld welk miljoen mensen de
heer Crols niet als Vlamingen beschouwt.
Over wiens Vlaanderen het in de visie van de heer Crols moet gaan, wordt echter
duidelijker wanneer nagegaan wordt op welke gronden hij zijn pleidooi houdt. Hij
meent dat in een onafhankelijk Vlaanderen de patronale krachten vrij(er) spel
zullen hebben. Zijn Gouden Eeuw zal er één zijn zonder macht voor de
vakbonden, waar arbeiders tot hun 70e moeten werken, waar de staat
systematisch de verliezen van de kapitalisten opvangt, waar de openbare diensten
minimaal zijn, waar de kloof tussen de inkomsten van de armsten en die van de
rijksten nog breder is dan nu.
Even opvallend als het liberale pleidooi van de heer Crols, is zijn aandringen om
Brussel los te laten. Frans Crols heeft daarbij de bel horen luiden, maar weet niet
waar de klepel hangt. Hij laakt terecht de drang bij de Vlaamse politieke leiders om
toe te geven aan de chantagepogingen
rond Brussel en wijst terecht op de
verwevenheid tussen Brussel en de rest
van Vlaanderen, maar trekt daaruit de
verkeerde conclusies.

“ Een Gouden Eeuw
voor 7 miljoen, 6
miljoen of 5 miljoen
Vlamingen?”

Eerder dan Brussel loslaten, zijn dit
redenen om eindelijk een assertieve in plaats van een defensieve strategie te
ontwikkelen. Een strategie waarin ook de Brusselaars van allochtone afkomst een
rol spelen. De Brusselaars hebben er geen belang bij om opgesloten te worden in
een verpauperend stadstaatje. En de rest van Vlaanderen heeft geen belang bij
een groot verfransend en verpauperend gat in het midden van z’n grondgebied, dat
onvermijdelijk een impact zal hebben op Vlaams-Brabant.
De V-SB blijft ervan overtuigd dat de Vlaamse Beweging slechts relevantie en
toekomst heeft indien zij erin slaagt de belangen van de meerderheid van de
Vlamingen te incarneren. En dat zijn niet de lieden die worden vertegenwoordigd
door de patronale organisaties. Zij moet dan strijden voor collectivisering van de
essentiële nutsvoorzieningen, waar de economie ten dienste wordt gesteld aan het
collectieve welzijn, waar gewerkt wordt aan het dichten van de inkomens- en
welvaartskloof en sociale cohesie. Wil zij geloofwaardig zijn, dan moet ze ook
strategisch radicaal zijn en niet trachten een capitulatie, zoals een amputatie van
haar grondgebied, voor te stellen als een moedige zet. Dan moet zij net strijden
voor de opname van Brussel in een economisch soeverein Vlaanderen.

DEBATTEER MEE OVER BRUSSEL
KOM NAAR DE 6DE SOCIAAL-FLAMINGANTISCHE LANDDAG
INFO: ZIE KALENDER

Kalender
Wij roepen iedereen op er telkens bij te zijn, in V-SB-t-shirt!
Voor praktische info: secretariaat@v-sb.net
Hou ook de webstek in het oog voor aanvullingen!
Zaterdag 26 september, BRUSSEL
6e Sociaal-Flamingantische Trefdag
Brussel Vlaams. Onrealistisch of levensnoodzakelijk?
Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel
www.landdag.org
Woensdag 14 oktober, BRUSSEL Heropening DHKP-C-proces
Zaterdag 24 oktober, CARCASSONA
Betoging in Occitanië: voor taalrechten (campagne 'Occitan lenga
officiau'), gesteund door o.m. Anaram Au Patac.
Meer info: http://anemoc.macarel.net/node/53
Of via: kevin@v-sb.net

Lidmaatschap
De lidgelden blijven dezelfde: €5
voor werkenden, €3 voor
studenten en niet-werkenden.
Een
radicaal
links
en
soevereinistisch alternatief is
broodnodig. Vlaanderen heeft
ons nodig. En wij, wij rekenen op
jou! Bouw mee aan hét Vlaamse
en linkse alternatief voor de 21ste
eeuw!

VOLGENDE
V-SB-VERGADERING
Vrijdag
18 september
Vlaams Huis
Brussel

T-shirts
Sinds kort hebben we onze eigen t-shirts!!!
Kostprijs: €8, in verschillende maten.
Meer info: secretariaat@v-sb.net

Nieuw rekeningnummer
Onze organisatie opende een nieuw
rekeningnummer:
979-5944274-22
IBAN: BE06 9795 9442 7422
BIC: ARSPBE22
Voor vragen: info@v-sb.net

