Yves LETERME
voorziHer CD!,.V
.yollrs.ertegal'lwoordlger
Aan de heer Bart Samers
Mlniste....Presldent van de Vlaamse
Regeri ng
Martelaarsplein 19
1000 BRUSSEL

arussel, 12 mei 2004

Mijnheer de Minister-Prestdent,
Ik meld U ontvangst van Uw tlrief van 10 mei 1n verband met de splitsing van het
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
I k zal niet aëmw~ig zijn op de bijeenkomst die U samenroept.
Deze morgen is in de Kamercommissie 61nnenll:lndse Za ken immers gebleken dat
V8nuit VW en sp.a -SPRIT de wil ontbreekt om de gert!chtvaardlgde vraag van de
Burgemeesters 'Zoals ze versterkt werd door de betoging VI:In zondag lt. ûlt te voeren .

;zelfs..., aanvang vu bespIekIng van het wetsvoorstel houdende de spUtlsing (met
galW1tles voor de BruS58lse VlamIngen) werd door VLD en sp.a-$PlRJ'T geweigerd. Ook
~ hCI~11 van de 8u~ werd gew4igerd.
I Het front dat U wil vorm en Is het front van het uitstel en -gelet op wat met eerdere
verklaringen van Uw kant In dit dossier Intussen Is gebeurd- het !'ront van het afstel . De
verwijzing door U n door VIJ) en sp.a-SPI RIT van de uitvoering van het arrest naar het
z~ n . For m muIct bovendJen duidelijk dat U wil onderhandelen over de uitvoering van
het arrest van het ArbItragehof.
CD&V wn zic::h iiiirtoe nJet Ièneft. CDa.V Wil \lOf'" Vii1:Ier bUJvan stttjden voor de
Onverkorte uitvoering van de eisen van de vlaamse Burgemeesters en van de betogl~

van zondag laalst.
CD&.V zal -in geval de behandeling en stemming van het wetsvoorstel er mede door Uw
toedoen niet komt VCKl r 13 junililt
dat
spü
van
YItwoorft .. ~.

Th betreur .ten .teerste dat door Uw initiatief het Vlaams front voor de 5plllsing werd
doorbroken.
Hoogachtend,
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Yves Leterme
Algemeen Voorzitter CD&V
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