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Korte berichten
Martens dan toch nog altijd een federalist
Minister bindt de strijdaan tegen cyberpesten
"Ach, het is Bert maar"

Martens dan toch nog altijd een federalist
Wilfried Martens (CD&V) gaf gisteren in een mededeling toelichting bij zijn lidmaatschap van B-Plus. "Dit
lidmaatschap doet niets af aan mijn federalistische overtuiging. Ik blijf ervan uitgaan dat Vlaanderens autonomie
verder moet worden uitgebouwd, maar dit binnen het Belgisch en Europees kader," aldus Martens. Meer in het
bijzonder herinnert de voormalige premier in dit verband aan wat hij in zijn memoires schreef over het CD&Vstandpunt van 11 oktober 2005. De CD&V is voor een overheveling naar de regio's van de belangrijkste sociaaleconomische hefbomen en Wilfried Martens onderschrijft dat standpunt, omdat Vlaanderen en Wallonië
economisch al te zeer van elkaar verschillen.
Wilfried Martens neemt in zijn schrijven ook de verdediging op van B-Plus, waarvan hij op 17 juni de 'Prijs voor
politieke moed' kreeg. En opnieuw citeren we de premier: "Deze vereniging die van België een beter werkende
federale staat wil maken, 'met eerbied voor de gewestelijke autonomie en verscheidenheid', wil aantonen dat een
Vlaams, Belgisch en Europees politiek engagement niet tegenstrijdig hoeven te zijn. Dat is mijns inziens een
achtenswaardige doelstelling en daarom vond ik er geen graten in om hun vraag tot lidmaatschap positief te
beantwoorden."

Minister bindt de strijdaan tegen cyberpesten
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) gaat de strijd tegen het cyberpesten opvoeren. Een
nieuwe informatiegids moet scholen en leraars wijzen op de mogelijkheden die gsm, e-mail en internet eigentijdse
pestkoppen bieden en hen leren er gepast op te reageren. Dat verklaarde Vandenbroucke in een antwoord op een
parlementaire vraag van Anne Marie Hoebeke (VLD). Uit een recente studie van het Vlaams Instituut voor
Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (VIWTA) blijkt dat ongeveer de helft van de Vlaamse
jongeren uit het zesde leerjaar en het eerste middelbaar zich al schuldig heeft gemaakt aan cyberpesten en dat
zowat zes op de tien leerlingen er het slachtoffer van werden. Volgens de onderzoekers is degelijke informatie
onontbeerlijk om het fenomeen een halt toe te roepen. Een specifiek meldpunt voor cyberpesten, een andere
aanbeveling in de studie, komt er voorlopig niet.

"Ach, het is Bert maar"
Het idee van Vlaams minister Bert Anciaux om de luchthaven van Zaventem te verhuizen naar Bevekom bij
Tienen en Zaventem zelf om te bouwen tot één grote sportsite, wordt weggelachen. Eric Van Rompuy (CD&V), zelf
van Zaventem: "Zijn uitspraken worden door niemand nog au sérieux genomen. Het is maar Bert. Zelfs zijn
kartelgenoten Renaat Landuyt en Frank Vandenbroucke voelen plaatsvervangende schaamte." "Volslagen absurd,"
bestempelt de Zaventemse burgemeester Francis Vermeiren (VLD) het voorstel. "Van een minister mag toch
verwacht worden dat hij met de nodige ernst en realiteitszin handelt?" "De aanhoudende hitte heeft dan toch een
eerste politiek slachtoffer gemaakt," stelt Vlaams Belang.
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