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Nog steeds bitter weinig 
Nederlands in de Brusselse 
instellingen
De Vlaamse instellingen hebben een enorm succes 
bij de anderstalige Brusselaars. Je zou verwachten 
dat meer Nederlands in Brussel dankzij de Vlaamse 
instellingen leidt tot meer Nederlands in de dienst- 
verlening van de Brusselse instellingen, ten voordele 
van de Brusselse Vlamingen. Maar dit blijkt niet het 
geval te zijn.

Meer respect voor Nederlands bij Brusselaars …
De kwaliteit van de Vlaamse instellingen, en ook het feit dat 
je in Brussel tweetalig moet zijn om een job te hebben, zorgt 
ervoor dat de Vlaamse instellingen een enorm succes hebben 
bij de anderstalige Brusselaars. De Vlaamse onderwijs-, 
cultuur- en zorginstellingen staan ook wagenwijd open voor 
deze Brusselaars. Meer en meer wint het Nederlands hierdoor 
aan respect bij onze mede-Brusselaar. In de horeca en winkels 
hoor je meer Nederlands. En het is hartverwarmend om in de 
Brusselse straten het Nederlands te horen uit kindermonden, 
overduidelijk het product van het Vlaams onderwijs.

… maar niet bij het beleid
Maar de sympathie voor het Nederlands bij de Brusselse 
bevolking vertaalt zich niet in sympathie van de Brusselse 
beleidsmakers voor het Nederlands in hun instellingen. Drie 
op vier aanwervingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s 
zijn in strijd met de taalwetgeving. Toch treden de Brusselse 

voogdijministers (Vlaams én Franstalig) bewust en consequent 
nooit op tegen inbreuken op de taalwetgeving. 

Vlaams-Brusselse beleidspartijen roeren zich niet
En de Vlaams-Brusselse beleidspartijen? Zij nemen de begrippen 
‘Brusselse Vlaming’ of ‘Vlaamse Brusselaar’ zelfs niet meer 
in de mond in hun beleid t.a.v. de Vlaamse instellingen in 
de hoofdstad. Bovendien zijn ze medeplichtig aan het anti-
Nederlandse beleid binnen de Brusselse instellingen en 
overheden. De Brusselse Vlamingen verliezen dus tweemaal.  
En dit dankzij hun eigen verkozenen.

“De bevoegde Brusselse ministers (Vlaams én 
Franstalig) treden bewust en consequent nooit 
op tegen inbreuken op de taalwetgeving.”
Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger -  
liesbet.dhaene@n-va.be

Wa�?
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met Mia Doornaert, 
Theo Francken en 
Liesbet Dhaene

�� Inburgering,
Asiel en migratie
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Beste lezer,

Toen de Franse dichter Baudelaire in 1864 
naar Brussel kwam, schreef hij: “On ne sait 
pas le français, personne ne le sait, mais tout 
le monde affecte de ne pas savoir le flamand. 
C’est de bon goût.” Ruim 150 jaar later is 
onze hoofdstad nog niet ontdaan van deze 
‘goede smaak’. 

Wordt u in de winkels van de Nieuwstraat 
ook steevast aangesproken met een eentalig 
“bonjour” of “bonsoir”? Heeft u het ook al 
meegemaakt dat de agent in de straat nu eens 
beschaamd dan weer schaamteloos zegt geen 
Nederlands te spreken? Dan vraag ik me al 
snel af waarom ik me omwille van mijn eigen 
taal in deze zogenaamde verdraagzame stad 
gediscrimineerd voel.

Onlangs nog werd ik voor buitenaards 
aangekeken toen ik in mijn warenhuis in 
het centrum van mijn hoofdstad mijn eigen 
taal sprak en de kassierster er een collega bij 
haalde “parce qu’il y a quelqu’un ici qui parle 
l’anglais”. 

Het zijn maar enkele voorbeelden van wat 
ik – en wellicht velen van jullie – geregeld in 
Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen, mijn 
hoofdstad, meemaak. Brussel en onze taal: 
het is helaas geen perfect huwelijk, maar  
eerder een latrelatie. Elke dag opnieuw  
moeten wij als Brusselse Vlamingen  
opkomen voor onze eigen taal in onze  
eigen hoofdstad. Dat is waar we voor  
gaan, dat is waar de N-VA voor staat:  
Nederlands Voor Alles.

Woord van de voorzitter
Nederlands en Brussel: geen perfect huwelijk

AGENDA

“Elke dag opnieuw moeten wij als Brusselse Vlamingen opkomen 
voor onze eigen taal in onze eigen hoofdstad.”
Lieven Tack, voorzitter N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest - lieven.tack@n-va.be

N-VA: actief in heel Brussel
U komt toch ook?

 20 APRIL – 18.30 UUR
Spreekavond over inburgering, asiel en migratie met Theo Francken, Mia Doornaert en 
Liesbet Dhaene in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69,  
1000 Brussel. 

Inschrijven via carla.adams@n-va.be of telefonisch bij Carla Adams: 02 549 64 69.

 22 APRIL
Daguitstap naar Frans-Vlaanderen. Meer info en inschrijvingen via Maurits Camps:  
0498 34 40 05 of via maureliane@skynet.be. 

 11 JUNI – 12 UUR
Balletjes-met-kriekenfestijn in Gemeenschapscentrum Everna (Sint-Vincentiusstraat 
30, 1140 Evere) – Inschrijven via schaarbeek-evere@n-va.be of telefonisch bij Philip 
Surmont op 0486 68 16 69. Een organisatie van de N-VA-afdeling Schaarbeek-Evere.
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“Het parlement moet kunnen controleren 
waar uw belastinggeld naartoe gaat.”
Cieltje Van Achter, Brussels volksvertegenwoordiger -  
cieltje.vanachter@n-va.be

“Wie als niet-Belg gewestelijk stem-
recht wil, is welkom. Maar dan moet 
je je wel inburgeren en de Belgische 
nationaliteit aanvragen.”
Johan Van den Driessche,  
N-VA-fractievoorzitter Brussels Hoofdstedelijk Parlement -  
johan.vandendriessche@n-va.be

Oude politieke cultuur blijft duren

Brusselse transparantie is een 
schijnmanoeuvre 
Alle media stonden er bol van, en terecht: Brussel verdient 
transparanter bestuur. Want beslissingen die worden 
genomen in de achterkamers, zijn doorgaans niet fraai. 
Brussels N-VA parlementslid Cieltje Van Achter heeft 
al vele keren de Brusselse regering opgeroepen om een 
transparant beleid te voeren.  

Ze klaagt aan dat het parlement 
geen kopie krijgt van heel 
wat regeringsbeslissingen, 
zoals de plannen rond het 
megashoppingscentrum NEO 
dat de Brusselse regering wil 
bouwen op de Heizelvlakte of 
de investeringsplannen voor het 
openbaar vervoer. Waarom mag 
het parlement en de Brusselaar 
zelfs geen kopie krijgen van het 
fietspadenplan? Het parlement 
moet kunnen controleren waar 
het belastinggeld naartoe gaat. 

Minister-president Vervoort heeft 
nu beslist de samenvattingen van 
de regeringsbeslissingen online 
te plaatsen. Dit is evenwel een 
puur schijnmanoeuvre, want 
de regeringsbeslissingen zelf 
worden nog steeds angstvallig 
achtergehouden. Deze 
Brusselse regering blijft 
steken in oude politieke 
cultuur.

PS-voorstellen voor behoorlijk  
bestuur in Brussel zijn ongeloof-
waardig
De maatregelen  die de PS voorstelt voor meer efficiëntie en 
transparantie in de politiek  zijn gewoon niet geloofwaardig. 
De wijze waarop die partij in Brussel aan politiek doet, zegt 
voldoende. Onder meer het Eurostadion, het Koninklijk Circus 
en Brussels Expo zijn daarvan enkele trieste voorbeelden.

Als de PS echte transparantie wil, 
moet ze er eerst voor zorgen dat de 
regels van openbaarheid van bestuur 
van toepassing zijn op alle vzw’s en 
NV’s die de gemeenten en het gewest 
oprichten. Momenteel ontsnappen die 
aan alle parlementaire en  
gemeentelijke controle.

Fusie van gemeenten en politie-
zones: de enige juiste oplossing
Bovendien, als we Brussel écht effici-
ent willen maken, dan moeten we in 
eerste instantie werk maken van een 
fusie van de gemeenten en politie- 
zones. In dit gewest zijn er vandaag 

immers niet minder dan 1 100 politieke 
mandaten en 50 politieke instellingen. 
Als we dat niet hervormen, dan blijft 
de politiek een ver-van-mijn-bed-
show voor de mensen. En daar schiet 
niemand mee op.

Van gewestelijk stemrecht voor 
niet-Belgen (nog een PS-voorstel) is 
de N-VA ook geen voorstander. Wie 
duurzaam wil participeren aan de 
democratie is welkom. Maar dan is er 
een belangrijke voorwaarde: je moet je 
eerst inburgeren én de Belgische  
nationaliteit aanvragen.
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Afschaffing GGC zou verfransing 
in de hand werken
De Brusselse instellingen zijn hopeloos complex. Eén derde 
van de structuren werkt, één derde werkt slecht, en één 
derde werkt tegen. Brussel hervormen moet dan ook een 
prioriteit zijn. Denk daarbij vooral aan de fusie van de 
gemeentes en de politiezones.

Maar Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) liet een heel 
ander ballonnetje op: de afschaffing van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC). Dit is echter helemaal geen voorstel 
van institutionele vereenvoudiging, maar een voorstel van institutionele 
verfransing. De GGC is namelijk de structuur waar de twee 
taalgemeenschappen samen komen in Brussel en waarbij de Vlaamse 
minderheid beschermd wordt.

Over dit voorstel ondervroeg ik in het Vlaams Parlement Sven Gatz, 
de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, die met raadgevende 
stem in het GGC-college zetelt. De minister pakt altijd uit met zijn 
rol als bruggenbouwer met andere overheden. Nu moet hij die functie 
gebruiken om de Brusselse Vlamingen te verdedigen en dit ideetje van 
Vervoort naar de prullenbak te verwijzen.

“De N-VA verzet zich tegen elke  
poging om de positie van Vlamingen 
in de hoofdstad te verzwakken.”
Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator 
karl.vanlouwe@n-va.be

“Het is hoog tijd dat de Brusselse luchtverontreiniging 
wordt aangepakt.”
Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger - liesbet.dhaene@n-va.be

Brusselse lage-emissiezone:  
veel geblaat, weinig wol
Dat Brussel onder zware druk van Europa eindelijk besliste om een  
lage-emissiezone (LEZ) in te richten in de hoofdstad, is een goede 
zaak. De zone zou binnen tien maanden in werking treden. Het is dan 
ook verontrustend dat minister Fremault (cdH) nog steeds aan het 
wachten is op resultaten van verschillende studies en analyses.  
Bovendien weigert zij in te gaan op concrete vragen. 

De Brusselaars roepen luidkeels om een efficiënt beleid waarbij de 
Brusselse luchtverontreiniging wordt aangepakt, maar die belofte 
maakt de hoofdstedelijke regering niet waar. De politici van de  
meerderheid spelen daardoor met de gezondheid van de Brusselaar!
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Jette 
Quads verboden in Laarbeekbos
N-VA-gemeenteraadslid Sara Rampelberg kaartte het  
probleem van de quads in het Laarbeekbos in Jette al eerder 
aan. Nu is er eindelijk een doorbraak in dit dossier.  
De gemeente heeft immers met buurgemeente Wemmel een 
akkoord gesloten om ook daar quads te verbieden. In Jette 
bestond dat verbod al. Als er nu nog een grondige controle 
komt in beide gemeentes, kunnen natuurliefhebbers weer 
gerust genieten van dit mooi stukje bos.

Ukkel 
Eigen politiezone voor Ukkel?
Waarnemend burgemeester Marc Cools lanceerde onlangs het idee voor een 
eigen politiezone. Dit is echt geen goed idee. Via een fusie krijgen we immers 
meer efficiëntie, specialisatie en flexibiliteit bij het inzetten van politie. Ook de 
wijkwerking zal drastisch verbeteren als we illegale economie, inbraakpreventie, 
drugsbestrijding en prostitutie met specialisten kunnen aanpakken.

Anderlecht 
Burgemeester flirt met onwettige mandaten
De Brusselse PS zegt dat ze het vertrouwen van de bevolking 
in de politiek wil herstellen. In Anderlecht interpelleerde de 
N-VA-fractie de burgemeester daarom over zijn bestuurs-
mandaten bij intercommunales Sibelga, Interfin en de 
gewestelijke en intercommunale politieschool. 

Volgens de nieuwe gemeentewet is het zeer betwistbaar dat 
de uitoefening van deze mandaten verenigbaar is met het 
ambt van burgemeester. Waarschijnlijk zijn ze zelfs onwettig. 
De burgemeester reageerde als door een wesp gestoken op 
onze vraag. Hij liet weten dat we gerechtelijk vervolgd zou-
den worden als we op deze kwestie zouden blijven hameren. 
De N-VA vindt echter dat de bevolking recht heeft op de 
waarheid.

Sint-Jans-Molenbeek
N-VA-verkozene niet welkom bij  
Molenbeek Sport
Maarten Bijnens werd in 2013 verkozen om (onbezoldigd) te 
zetelen in het bestuur van de vereniging Molenbeek Sport. 
Deze vzw beheert sportterreinen zoals het Machtensstadion 
en het zwembad. Maar al is Maarten lid van de bestuursraad, 
hij wordt al drie jaar niet meer uitgenodigd voor de vergade-
ringen. Een simpel ontslag had alles kunnen regelen. Maar 
gemeente noch vzw reageren op zijn schrijven. Nochtans 
maakt deze situatie alle beslissingen van de vzw ongeldig.

“Een verbod op quads in 
het Laarbeekbos is goed 
nieuws voor de natuurlief-
hebbers.”
Sara Rampelberg, N-VA-gemeente-
raadslid Jette - sara.rampelberg@n-va.be

“Politieke graaicultuur is 
een oud zeer bij de  
traditionele Brusselse 
partijen.”
Nadine Van Lysebetten, fractieleider  
(nadine.vanlysebetten@n-va.be)

Hugo De Deken  
(hugo.dedeken@n-va.be)

N-VA-gemeenteraadsleden

“Het gaat niet om het 
postje, maar om goed  
bestuur.”
Maarten Bijnens, bestuurslid N-VA  
Molenbeek - maarten.bijnens@n-va.be

 “Burgemeester Cools wil niet dat de politie dicht bij de burger staat, maar dicht 
bij de burgemeester.” Margareta De Belder, voorzitter N-VA Ukkel–Sint-Gillis-Vorst 
margareta.debelder@n-va.be
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Ganshoren
Een gemeente waar politieke 
spelletjes thuis zijn?
Na het overlijden van oud-burgemeester Hervé Gillard (MR) 
toont de Ganshorense politiek zich van haar slechtste kant. 
Met Michèle Carthé en de PS valt duidelijk niet te besturen. 
En ProGanshoren lijkt wel een Spaanse herberg. De gewone 
Ganshorenaar is de grote verliezer bij heel deze vaudeville en 
carrousel van postjes.

Vorst
Het hoogtepunt van de hoofdstad
In welke van de 19 gemeenten zit men het hoogst? In Vorst, 
met het Hoogtepunt 100! Dat weten die Vorstenaren die in 
Hoogvorst wonen, want die gemeente daalt serieus met 80 meter, 
naar Laagvorst dat op 20 meter ligt. Dat is achteraan het St.-
Denijsplein en aan de Audi- en andere fabrieken, waarachter een 
miniriviertje loopt, de Zenne. 

Als men een langdurige periode felle regen krijgt, heeft men 
daar wat overstromingen.  En als men op de Neerstallensteenweg 
doorrijdt tot aan het kruispunt met de Ukkelse Stallestraat, 
dan heeft men daar ook grote plassen water, genoeg om uw vier 
wielen of uw twee schoenen nat te maken. Die van Hoogvorst 
kennen geen overstromingen. Hooguit worden zij zelf doornat 
als zij per abuis hun regenscherm vergeten hebben. 

“Deze politieke spelle-
tjes moeten stoppen. 
De N-VA staat voor een 
duidelijk en inhoudelijk 
alternatief voor onze 
gemeente: een veilig, net 
en leefbaar Ganshoren.”
Karl Vanlouwe, Vlaams  
volksvertegenwoordiger en senator   
karl.vanlouwe@n-va.be

 Herman A.O. Wilms, afdelingssecretaris N-VA Ukkel-Sint-Gillis-Vorst - herman.wilms@n-va.be

Wist je dat ...

Formule E-autorace niet naar 
Koekelberg
De formule E-autorace komt niet naar Koekelberg. Het 
gaat hier om een autowedstrijd op de openbare weg met 
elektrische auto’s, vergelijkbaar met de Formule 1. 

Wij hebben destijds al onze diepe verontwaardiging 
geuit omdat de race zou gehouden worden rond het 
Elisabethpark. De Brusselse ministerraad heeft deze 
locatie nu definitief verworpen.  De wedstrijd zal  
misschien doorgaan op een andere plaats in Brussel.

“De N-VA is blij dat deze 
race niet plaatsvindt 
rond het Elizabethpark.”
Aster Van de Velde, voorzitter 
N-VA Koekelberg- 
Ganshoren-Sint-Agatha-Berchem -  
aster.vandevelde@n-va.be
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Sint-Gillis
Het Hortamuseum:  
een bezoekje waard
Het huis en atelier van architect Victor Horta (1861-1947) 
zijn een echte topper in het patrimonium van de gemeente. 
Deze gebouwen werden door de architect opgetrokken 
tussen 1898 en 1901, het hoogtepunt van de art nouveau. 

Een groot deel van de interieurdecoratie bleef bewaard. 
Het meubilair, de mozaïeken, de muurschilderingen, de 
glasramen, vormen een harmonisch geheel en zijn tot in het 
kleinste detail verzorgd.

Sint-Agatha-Berchem
Zet de schaar in bestuurlijk en 
administratief kluwen 
Als zelfstandig kapster zou Régine Heyvaert graag eens stevig haar schaar zetten 
in het Brusselse bestuurlijke en administratieve kluwen: “Het is een wildgroei 
aan instellingen waarin een kat haar eigen jongen niet meer terugvindt. Het 
is inefficiëntie troef. Bovendien vloeit er een onvoorstelbare verspilling van 
middelen uit voort.”

 Te bezichtigen van 14 uur tot 17.30 uur, van dinsdag tot 
en met zondag, op nummers 23 en 25 van de Amerikaanse-
straat in Sint-Gillis.

“Ook voor zelfstandigen is er nood aan een efficiënt bestuur 
en veel minder administratieve rompslomp.”
Regine Heyvaert, penningmeester N-VA Koekelberg-Ganshoren-Sint-Agatha-Berchem - 
regine.heyvaert@n-va.be

N-VA werkt aan een veiliger Brussel



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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