Vlaams manifest
1. Uitgangspunten
1.1. Het grondgebied van Denderleeuw, Iddergem en Welle behoort integraal tot het Vlaams
Gewest.
1.2. De autochtone bevolking, de inwoners van Denderleeuw, Iddergem en Welle, behoren
cultuur-historisch tot de Vlaamse taalgemeenschap. Alle inwoners van Denderleeuw zijn
staatkundig Vlamingen.
1.3. De wetgever heeft in 1963 het Nederlands als officiële taal in bestuurszaken bevestigd.
1.4. De gemeente wordt in het noorden begrensd door Aalst, in het oosten door Affligem en
Liedekerke, in het zuiden door Ninove en in het westen door Haaltert. Op bestuurlijk vlak
behoort Denderleeuw tot het kanton Ninove van het arrondissement Aalst, in de
provincie Oost-Vlaanderen. Op justitieel gebied maakt Denderleeuw deel uit van het
gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Denderleeuw situeert zich geografisch ten
westen van Brussel (op een afstand van 25 kilometer) langs belangrijke verkeersaders
zoals de E40 en bezit met haar station sinds 1964 een belangrijk knooppunt op de lijnen
Gent-Aalst-Brussel en Kortrijk-Brussel. Denderleeuw is dan ook uitgegroeid tot één van de
belangrijkste knooppunten op het Belgische spoorwegennet. Geen enkele andere
Vlaamse gemeente telt zo veel kilometer spoor per vierkante kilometer. Het station is een
van de drukste van Oost-Vlaanderen. Dit heeft tot gevolg dat Denderleeuw geëvolueerd
van een typische landbouwgemeente naar een residentiële pendelgemeente. Bovendien
zijn vastgoedprijzen in onze gemeente aanzienlijk lager dan in Brussel. Dit maakt dat
Denderleeuw een echte aantrekkingspool voor nieuwe inwoners is geworden.
1.5. De bevolkingsexplosie is immens, met in het laatste decennium een grote instroom
vanuit Brussel en de Brusselse rand omwille van de goede bereikbaarheid via het spoor.
Dit alles maakt dat de fusiegemeente Denderleeuw momenteel, na Gent, de meest
dichtbevolkte gemeente van de provincie Oost-Vlaanderen is. Bovendien telt
Denderleeuw in de Denderstreek verhoudingsgewijs het hoogste aantal migranten.
Volgens recente gegevens is 13 procent van de bevolking van buitenlandse afkomst.
1.6. Daarenboven veroorzaakt Brussel als politieke en administratieve hoofdstad van Europa
een toenemende internationalisering die reikt tot ver buiten de Vlaamse Rand.
1.7. De taal verbindt ons allemaal. Een goede kennis van het Nederlands biedt kansen voor
meer sociale samenhang in onze gemeente en een verhoogde participatie. Toegankelijk
taalgebruik gaat hand in hand met het blijvend stimuleren van het leren en oefenen van
het Nederlands door anderstaligen. We verwachten dat iedereen die zich in Denderleeuw
vestigt, inspanningen levert om resultaten te boeken in de kennis van het Nederlands en
het kennen en respecteren van de omvangsvormen en cultuur.

2. Doelstellingen
2.1. Het stimuleren van alle initiatieven die bijdragen tot de culturele uitstraling van
Denderleeuw en dit in nauwe samenwerking en met inspraak van de gemeentelijke
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

adviesraden. Het gemeentebestuur zal daarnaast het Vlaams cultureel erfgoed van de
gemeente bevorderen en promoten.
Het verder uitbouwen van een kwalitatief hoogstaand onderwijs op ons grondgebied
met bijzondere aandacht voor de eigen Vlaamse cultuur en de beheersing van het
Nederlands, waar vanzelfsprekend enkel in het Nederlands wordt onderwezen.
Anderstaligen worden aangemoedigd hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs
te sturen. Het beheersen van het Nederlands is de hefboom voor sociale, culturele,
politieke en economische deelname aan onze samenleving.
Bedrijven en handelsondernemingen worden aangemoedigd om de wettelijke
taalverplichtingen correct na te leven en in al hun lokale contacten en hun lokale
publiciteit het Nederlands te gebruiken.
Een vriendelijk en correct onthaal in de officiële bestuurs- en streektaal en dit in alle
openbare diensten (niet enkel de gemeentelijke) en openbare centra (bijv. Bpost, NMBS...)
gevestigd in de gemeente.
Het weren van meer- en/of anderstalige uithangborden omdat die niet verenigbaar zijn
met het Vlaams karakter van onze gemeente.

3. Middelen
3.1

De gemeentediensten
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

De Burgemeester krijgt de eindverantwoordelijkheid voor het bewaren van het
Vlaams karakter van onze gemeente. Hij/zij wordt hierin bijgestaan door alle
schepenen binnen hun specifieke bevoegdheden.
Nieuwe anderstalige inwoners worden bij hun aanmelding in het gemeentehuis
onthaald door de bevolkings - en integratiedienst die hen wijst op het Vlaams karakter
van de gemeente en op de bijzondere inspanningen die de gemeente levert om hen
te helpen bij hun integratie. De integratiedienst verwijst de nieuwkomers door naar
het “Huis van het Nederlands” voor verdere informatie over het verplichte
inburgeringstraject.
In het “Huis van het Nederlands” wordt een folder met initiatiegesprekken en
bijkomende informatie over de taalcursussen beschikbaar gesteld. Er wordt ook
informatie verstrekt over de Nederlandse taallessen die in Denderleeuw en omgeving
worden georganiseerd. Deze informatie wordt daarenboven in alle openbare diensten
van de gemeente op duidelijke wijze aangekondigd.
Binnen de gemeentediensten wordt in het kader van het gemeentedecreet de dienst
Algemeen Beleid aangesteld voor het klachtenbeheer van de gemeente in het
algemeen. Meer specifiek kunnen de inwoners daar ook terecht met vragen of
klachten over de toepassing van het Vlaams Manifest. Zodra de dienst Algemeen
Beleid kennis neemt van een inbreuk op het Vlaams Manifest, zal zij het College van
Burgemeester en Schepenen (CBS) daarover inlichten. Het CBS kan dan beslissen om
een schrijven hierover op te maken ter ondertekening van de Secretaris en de
Burgemeester.
In het kader van het klachtenbeheer zal een register worden bijgehouden waarin alle
binnengekomen klachten worden opgenomen m.b.t. de toepassing van het Vlaams
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3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.2

De socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.

Manifest. Er zal jaarlijks een verslag worden opgesteld over al deze klachten, zodat het
beleid in de toekomst passende acties kan ondernemen.
Nieuwe straatnaamborden worden ook, naast het gemeentelijke wapenschild,
voorzien van een Vlaamse Leeuw, het wapen van de Vlaamse Gemeenschap en
eventueel een korte toelichting over de etymologie van sommige straten.
Permanente bevlagging met de Vlaamse Leeuw aan alle gemeentelijke gebouwen
(inclusief bibliotheek, sporthallen, gemeentescholen, gemeentelijke kinderopvang,
OCMW...).
Aan de invalswegen van onze gemeente worden informatieborden geplaatst met als
opschrift: “Denderleeuw, een Vlaamse gemeente!

De verenigingen aangesloten bij de culturele adviesraad worden aangespoord de
voorschriften in dit manifest na te leven.
Alle contacten tussen de overheid en zowel andere instanties als hun
bestuursorganen, leden en monitors, lesgevers en oefenmeesters dienen steeds in het
Nederlands te gebeuren. Verenigingen worden aangemoedigd lessen en cursussen
enkel in het Nederlands te geven.
Voor alle activiteiten, publicaties en publicitaire teksten wordt gevraagd het
Nederlands te gebruiken. Daarin zijn begrepen: tijdschriften en kranten, reclame langs
de culturele en sportinfrastructuur evenals alle aankondigingen op aanplak- en
reclameborden. Alle publicaties en publicitaire teksten, zowel binnen als buiten de
infrastructuur, worden in het Nederlands gesteld.
De erkende adviesorganen beschouwen het als hun taak de toepassing van deze
beginselen nauwlettend op te volgen.

Handelaars, middenstanders, verhuurkantoren, vrije beroepen en bedrijven
3.3.1

3.3.2
3.3.3

3.3.4

Aangezien meer- of anderstalige uithangborden en lichtreclames als ongepast worden
beschouwd, wordt een beroep gedaan op de actieve medewerking van de handelaars,
middenstanders, distributiecentra en verhuurkantoren om de officiële taal van de
gemeente te eerbiedigen. Klanten worden steeds in het Nederlands aangesproken.
Wanneer vergunningen en toelatingen worden afgeleverd aan bedrijven of
middenstanders benadrukken we het Vlaamse karakter van onze gemeente.
Op briefhoofden, bestelbons en rekeningen moet steeds het Nederlands vermeld zijn.
Wijkfeesten, markten, gelegenheidsmarkten of andere initiatieven van handelaars en
middenstanders, al of niet met de medewerking van de gemeente, dienen
georganiseerd te worden in overeenstemming met de officiële taal van de gemeente.
De gemeente zal initiatieven die het Vlaams karakter promoten ondersteunen.
Van de nutsmaatschappijen en hun onderaannemers wordt verwacht dat zij geen
meer- of anderstalige boodschappen brengen aan hun Denderleeuwse klanten. In
contracten met aannemers die werken uitvoeren op het grondgebied van onze
gemeente moet vermeld worden dat de wegsignalisatie op de openbare weg in het
Nederlands dient te gebeuren. Er zal een GAS boete worden ingevoerd om aannemers
die deze regel overtreden te beboeten.
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3.3.5

3.4.

Wanneer nieuwe handelaars, middenstanders een naam kiezen voor hun zaak zullen
zij aangemoedigd worden een Nederlandstalige naam te gebruiken. Ook aan
anderstalige eigenaars wordt gevraagd om een Nederlandstalige naam te kiezen.

Inwoners
3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

Denderleeuw werd sinds 1 september 2012 opgenomen in de lijst van gemeenten die
onderhevig zijn aan de maatregel “wonen in eigen streek”. De gemeente zal via een
gemeentelijk reglement wonen in eigen streek van toepassing verklaren op bepaalde
verkavelingen of woongebieden en de daarop opgerichte woningen volgens de
voorwaarden vermeld in het decreet.
Van anderstalige nieuwkomers wordt verwacht dat zij zich zo snel mogelijk integreren
in de Denderleeuwse gemeenschap. Kennis van het Nederlands is daartoe een
absolute vereiste. Het gemeentebestuur zet verder in op integratiebevorderende
activiteiten. Anderstalige nieuwkomers die de studie en het gebruik van het
Nederlands afwijzen kunnen gesanctioneerd worden.
Het gemeentebestuur werkt samen met het Huis van het Nederlands voor
taalcursussen Nederlands voor anderstaligen.
In de zomervakantie organiseert de dienst Integratie het project 'Spelenderwijs
Nederlands leren' voor anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen.
Als het OCMW financieel dient bij te dragen voor het onderwijs van anderstalige
kinderen is de inschrijving in een Nederlandstalige school verplicht.
Op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, worden de inwoners en
handelaars uitgenodigd de vlag van de Vlaamse Gemeenschap uit te hangen en zo het
straatbeeld een feestelijk en een Vlaams karakter te geven.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 27 juni 2013.
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