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Ben jij het ook beu dat onze stad zo vuil is?

N-VA heeft twintigpuntenplan
voor een proper Brussel
Netheid is, naast veiligheid, essentieel voor de
leefbaarheid van onze stad, maar het bestuur schiet
ernstig tekort. Bijna 60 procent van de Brusselaars
vindt onze stad niet mooi of netjes. In Antwerpen
is dat minder dan 40 procent. Het Europees
gemiddelde is zelfs 35 procent. Van een echt
afvalbeleid is in dit gewest dan ook geen sprake.
Ernstig beleid nodig

Het gewest gaat bijvoorbeeld niet actief op zoek naar zwerfvuil
en sluikstorten. Antwerpen haalt dan ook per inwoner veel
keer meer zwerfvuil op. En als er al inbreuken zijn, dan wordt
daar veel te weinig tegen opgetreden. Brussel telt slechts 3,5
GAS-boetes per 1 000 inwoners tegenover 12 voor Antwerpen.
Zwerfvuil en sluikstorten kunnen bovendien niet gemeld
worden via de webapplicatie Fix My Street.
Het huishoudelijk afval wordt opgehaald door het gewest.
Wat blijft liggen moet opgeruimd worden door de gemeente.
Wat een doolhof! De nieuwe ophaalkalender leidt ertoe dat
vuilniszakken blijven liggen door een slechte onderlinge
communicatie en stakingen.
Ook met de openbare toiletten in Brussel is het triestig gesteld.
Of ken jij in je buurt soms een openbaar toilet? Het gewest telt
slecht één openbaar toilet per 10 000 inwoners. Wat met de
toeristen en dagjesmensen ?

Samen houden we de buurt net

Onder het motto ‘Samen houden wij onze buurt net’ heeft
N-VA Brussel een concreet twintigpuntenplan opgesteld dat een
kentering van het afvalbeleid moet inleiden. Dit zijn daarvan
enkele blikvangers:
 Veel meer slimme camera’s en verlichting moeten sluikstorten

tegengaan. Daarnaast wil de N-VA sluikstorters actief
opzoeken en de stad aanmanen om sluikstorten en zwerfvuil
actief te verwijderen.

V.U.: Sara Rampelberg, Walenstraat 47, 1090 Jette

“Camera’s en verlichting tegen sluikstorten,
meer openbare toiletten en een doordacht
afvalbeleid zijn onze speerpunten.”
Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter Brussels
Hoofdstedelijk Parlement - johan.vandendriessche@n-va.be
 Het principe van ‘vuilniszakken in vuilnisbakken’ moet

overal ingevoerd worden. Er moeten ook veel meer
ondergrondse vuilniscontainers en (mobiele) containerparken
komen. De N-VA is ook een voorstander van ‘netste
wijk’-acties in samenwerking met wijkbewoners, scholen,
verenigingen en handelszaken.

 Er moet veel meer toezicht komen, ook ’s nachts en ook op

wildplassen. Het aantal openbare toiletten moet bovendien
minimum verdriedubbelen, ook voor dames.

Het volledige N-VA-twintigpuntenplan vind je op
www.johan-vandendriessche.be/netheidsplan
Heb je eigen ideeën of voorstellen? Stuur ze naar
johan.vandendriessche@n-va.be
Heb je klachten over zwerfvuil en sluikstorten?
Bij volgende diensten kan je terecht:
 Op gewestwegen en –domeinen: Agentschap Net Brussel 0800 981 81
 Aan tram- en bushaltes en metrostations: MIVB - 070 23 20 00
 Op gemeentewegen en –domeinen: contacteer de betrokken
gemeentelijke dienst Netheid
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Voorzitter Sara Rampelberg:

Brusselkeuze is positieve keuze
De verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, zowel op vlak van publieke opinie als
sociaal-economische visie, zijn zo groot dat
het land geblokkeerd is. Confederalisme
biedt een oplossing. Vlaanderen en Wallonië
worden daarbij autonoom op nagenoeg alle
domeinen. Op vlak van bijvoorbeeld landsverdediging en buitenlandse zaken kunnen
beide regio’s wel nog beslissen om samen te
werken. Maar wat dan met Brussel, hoor ik u
vragen. De ‘Brusselkeuze’ is de oplossing.
De aanwezigheid van de twee gemeenschappen in de hoofdstad is vandaag een belangrijke meerwaarde voor de Brusselaars. Zij
kunnen kiezen tussen het aanbod van de
Vlaamse of de Franse Gemeenschap inzake
kinderopvang, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en meer.

Vrije keuze, met rechten en plichten

In een confederaal model zouden Vlaande-

ren en Wallonië elk instaan voor hun eigen
sociale zekerheid. Brussel is echter te klein en
de financiële draagkracht te beperkt voor een
eigen sociale zekerheid.
De Brusselaars krijgen daarom de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Vlaamse of het
Waalse stelsel. Volgens de eigen vrije keuze.
De Brusselkeuze. Talenkennis of afkomst
zijn daarbij niet bepalend. Het is een pakket
met rechten (bijvoorbeeld pensioenen en
gezondheidszorg) en plichten (bijvoorbeeld
het betalen van personenbelastingen).
De keuze is niet noodzakelijk definitief. Na
een wachtperiode (bijvoorbeeld drie jaar) kan
iemand naar het andere stelsel overstappen.
Het principe dat alle Brusselaars toegang
hebben tot de instellingen en infrastructuur
van beide gemeenschappen, zoals scholen,
ziekenhuizen en cultuurhuizen blijft vanzelfsprekend gelden.

“De Brusselkeuze
laat de Brusselaar
zelf kiezen en is dus
een meerwaarde
voor de Brusselaar.”
Sara Rampelberg, voorzitter
N-VA-arrondssement Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
sara.rampelberg@n-va.be

N-VA: actief in heel Brussel

AGENDA

U komt toch ook?

 11 JULI: Vier de Vlaamse feestdag met ons mee! Tussen 13 uur en 20 uur bent u welkom in het N-VA-café (The Bar) in de Korte Boterstraat
10, op vijftig meter van de Grote Markt (zelfde straat als vorig jaar). Meer info op www.n-va.be/brussel (organisatie: N-VA-arrondissement
Brussel)
 17 SEPTEMBER: N-VA-familiedag in Wachtebeke. meer info op www.n-va.be/familiedag2017.
 7 OKTOBER: Bezoek aan Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Start rondleiding om 10 uur (organisatie: afdeling Ukkel-Sint-Gillis-Vorst).
Meer info op 0475 89 00 24.
 15 OKTOBER: Kaas-en wijnfestijn in De Zeyp in Ganshoren. Iedereen welkom vanaf 11.30 uur. (organisatie:N-VA KoekelbergGanshoren-Berchem).
 21 OKTOBER: Kaas- en wijnavond in GC De Markten vanaf 18 uur. Meer info op de website van N-VA Brussel-stad, via
brussel-stad@n-va.be of telefonisch op 0472 65 03 29.
 26 OKTOBER: Jan Jambon licht het Kanaalplan toe in de Vaartkapoen in Sint-Jans-Molenbeek, vanaf 19 uur. Meer info volgt op
www.n-va.be/brussel

Vrijdag 22 september:

Jan en Theo komen naar
Brussel!
Jan Jambon en Theo Francken komen hun beleid over veiligheid, asiel en migratie toelichten in Brussel. Een unieke kans
om deze twee topministers in levenden lijve te zien én hen uw
vraag te stellen.
Meer informatie leest u binnenkort op www.n-va.be/brussel.

brussel@n-va.be
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Jeugdbewegingen vrijgesteld
van onroerende voorheffing
vanaf 2018
In het parlement riep de N-VA de Brusselse regering op
om werk te maken van een automatische vrijstelling van
de onroerende voorheffing voor jeugdlokalen. Op dit
moment betalen al onze jeugdbewegingen samen meer
dan 700 000 euro per jaar. Dit geld kunnen ze beter
investeren in hun werking, denkt de N-VA.
De N-VA is dan ook verheugd
dat nu ook de Brusselse regering
akkoord is om ook in de
hoofdstad een automatische
vrijstelling in te voeren.

Jeugdraad de administratieve
rompslomp aan voor jeugdbewegingen om een vrijstelling
voor onroerende voorheffing aan
te vragen.

Als alles volgens planning loopt,
krijgen de jeugdbewegingen
in Brussel vanaf begin 2018
wat extra financiële en
administratieve ademruimte.

Het Vlaamse Gewest besloot
hierop in 2016 de automatische
vrijstelling in te voeren voor
erkende jeugdverenigingen, zodat
de financiële en administratieve
druk voor jeugdbewegingen
wordt ingeperkt.

Al in 2014 kaartten De Ambrassade, het Vlaams bureau voor
jonge zaken, en de Vlaamse

“Jeugdbewegingen krijgen dankzij
deze maatregel extra ademruimte
voor hun activiteiten.”
Cieltje Van Achter, Brussels volksvertegenwoordiger
cieltje.vanachter@n-va.be

Intensief taalcontact helpt kinderen vooruit
In dit magazine leest u wat onze plannen zijn voor Brussel in
het confederalisme. Maar tot het zover is, moeten we natuurlijk
aan de slag in de huidige situatie. We willen bijvoorbeeld
Brusselse ouders en hun kinderen veel meer met de Vlaamse
Gemeenschap verbinden dan vandaag.
Zo zien we nu dikwijls dat ouders met hun kinderen naar
Franstalige kinderopvang gaan, om later hun kinderen naar het
Nederlandstalig onderwijs te sturen. Vaak hebben deze kinderen
dan echter onvoldoende kennis van het Nederlands, waardoor ze
op school vaak met een serieuze achterstand beginnen.

Prikkels om Nederlands te leren
Om dit te vermijden én ouders bewust te maken van het belang
van het Nederlands, willen we dat ze hun kinderen voordien
ook al intensief met de taal in contact brengen. Bijvoorbeeld
door bij de geboorte langs te gaan bij Kind & Gezin en de kinderen nadien naar de Vlaamse kinderopvang te sturen.
Op deze manier zullen de kinderen beter voorbereid zijn om op
de Vlaamse schoolbanken plaats te nemen. Bovendien krijgen
ouders zelf zo ook meer prikkels om Nederlands te leren.

“We willen ons Vlaams aanbod in
Brussel nóg beter bekend maken.”
Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
karl.vanlouwe@n-va.be

www.n-va.be/brussel
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Franse Gemeenschapscommissie
stuurt inburgeringsfactuur naar
Brussel
Het Brussels parlement keurde onlangs een ordonnantie
goed waardoor nieuwkomers verplicht zijn om een
inburgeringstraject te volgen. Dat bestaat uit taallessen en
een cursus maatschappelijke oriëntatie. Deze ordonnantie
kan echter maar in werking treden als er voldoende
inburgeringstrajecten voor alle nieuwkomers zijn. En
de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) stuurt de
factuur hiervoor door naar Brussel.
De inburgeringstrajecten voor nieuwkomers moeten aangeboden
worden door onthaalbureaus van de COCOF en van de Vlaamse
Gemeenschap. Aangezien de COCOF geen aanstalten maakte om de
nodige onthaalbureaus in te richten, kende Brussel haar een dotatie
van negen miljoen euro toe. De Vlaamse Gemeenschap kreeg niets.
Nochtans voorzag Vlaams minister Homans 2 400 extra trajecten
bovenop de 3 000 Vlaamse trajecten die nu al bestaan.
Met een deel van de Brusselse dotatie voorzag de COCOF 4 000
trajecten. De in totaal 9 400 trajecten zijn echter onvoldoende voor de
ruim 15 000 nieuwkomers die Brussel jaarlijks ontvangt. Minister Pascal
Smet verklaarde dat Brussel dan maar zelf trajecten zou organiseren. De
COCOF stuurt de factuur dus naar Brussel. Gelukkig neemt Vlaanderen
wel haar verantwoordelijkheid op in Brussel. Zij blijft zelf financieel
instaan voor haar trajecten. Voor de N-VA volgt Liesbet Dhaene dit
verder op.

“Er zijn onvoldoende inburgeringstrajecten voor het aantal nieuwkomers in Brussel.”
Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger
liesbet.dhaene@n-va.be

Brussel in gevaar als hoofdstad
van Europa?
Hoewel Brussel sterke troeven heeft, is de Europese rol van Brussel
niet gegarandeerd. Door de brexit en de oostelijke uitbreiding van
de EU ligt Brussel niet langer in het geografische middelpunt.
Ook het feit dat Brussel op vele vlakken onderpresteert en dat het
Brussels Gewest het vrijhandelsakkoord met Canada op de helling
zette, is niet bevorderlijk voor het imago van onze hoofdstad.

N-VA komt met actieplan
De Europese Unie zorgt dan wel voor 120 000 banen, maar de
Brusselse regering heeft geen visie om de rol van hoofdstad van
Europa te vrijwaren. De N-VA agendeerde daarom een motie in het
Brussels parlement en lanceert binnenkort een actieplan.

“De N-VA heeft, in tegenstelling tot de Brusselse regering, een duidelijke visie.”
Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter Brussels Hoofdstedelijk Parlement
johan.vandendriessche@n-va.be

brussel@n-va.be
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Brussel-stad

N-VA zet Neder-over-Heembeek
in de bloemetjes
Op de vrijdag voor Moederdag zette de N-VA-afdeling Brussel-stad de
bezoekers van de vrijdagmarkt in de bloemetjes. Neder-over-Heembeek
is een deelgemeente van Brussel-stad, net zoals Laken en Haren. In deze
deelgemeente wonen nog veel Vlaamse Brusselaars.
De N-VA-bestuursleden Tom Voncken en Rachel Vander Mosen zijn erg
actief in het verenigingsleven van Neder-over-Heembeek. Zij zijn vrijwilliger in het lokaal dienstencentrum ADO Icarus, het gemeenschapscentrum
Heembeek-Mutsaard en de biljartclub. Daar zetten zij zichzelf elke dag
actief in voor de bewoners van Neder-over-Heembeek en organiseren zij talrijke activiteiten voor hen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe gebouw waar de Vlaamse
bibliotheek en het gemeenschaps- en dienstencentrum zullen worden gehuisvest. De
nieuwe naam is Lendrik. Rachel en Tom kijken er nu al naar uit om hun activiteiten in
deze nieuwe locatie verder te zetten. Zij zijn ook de lokale N-VA-verantwoordelijken
voor Neder-over-Heembeek.
Rachel Vander Mosen en Tom Voncken,
bestuursleden N-VA Brussel-stad – rachel.vandermosen@n-va.be, tom.voncken@n-va.be

Schaarbeek
Op korte termijn wél verbetering
mogelijk voor ‘Place Misère’

“Ik roep de Brusselse regering op om de verkeersonveiligheid op het Meiserplein op korte
termijn aan te pakken”, zegt Cieltje Van Achter,
Brussels volksvertegenwoordiger uit Schaarbeek cieltje.vanachter@n-va.be
Het Meiserplein staat in de top twintig van meest ongevalgevoelige zones in ons gewest. Levensgevaarlijke ongevallen ten spijt,
maakt deze Brusselse regering maar geen werk van de nodige
aanpassingen. Totaal onbegrijpelijk als je weet dat een studie uit
2013 heel wat veiligheidsmaatregelen voorschreef op korte termijn.
Onder meer aanpassingen aan wegmarkeringen, het weghalen
van obstakels en verkeerd geplaatste parkeerplaatsen zouden een
oplossing kunnen bieden.

Evere
Waarom geen Nederlandstalige
school op toekomstige
Josaphatsite?

“Nederlandstalige voorzieningen mogen niet
vergeten worden in de nieuwe woonwijk”, zegt
Philip Surmont, voorzitter van N-VA
Schaarbeek-Evere - philip.surmont@n-va.be
De Josaphatsite, tussen Evere en Schaarbeek, wordt een nieuwe woonwijk. De Brusselse regering plant 1 600 woningen op
de site en slechts één Franstalige basisschool.
Het is onbegrijpelijk dat voor zo een grote nieuwe woonwijk er
geen Nederlandstalige school wordt voorzien, terwijl er nu al
een plaatsgebrek heerst in de Nederlandstalige scholen in
Schaarbeek en Evere.

www.n-va.be/brussel
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Etterbeek
Gemeente lapt gewestelijke
parkeervoorschriften aan haar
laars

De gemeente Etterbeek lijkt niet van plan rekening te houden
met de nieuwe gewestelijke parkeervoorschriften. Opvallend,
als je weet dat deze sinds januari 2017 wettelijk verplicht zijn.
Als alle 19 gemeenten verder hun eigen zin doen, komt Brussel
het mobiliteitsinfarct nooit te boven. Met 19 verschillende
parkeerregels, is het nooit mogelijk om een goed parkeerbeleid
te voeren.

Sint-Joost-ten-Node
Een stoep is geen parking
Elke dag wordt er op
de stoep geparkeerd in
Sint-Joost-ten-Node.
Het is onhoudbaar dat
de gemeente hier niet
tegen optreedt. Omdat
de parkeerdruk zo hoog
is, moet de gemeente
ook werk maken van de
alternatieven.
Waarom maakt Sint-Joostten-Node, samen met het
Parkeeragentschap, geen
werk van buurtparkings?
Bij buurtparkings
parkeren bewoners in
hun buurt in kantoren
en commerciële centra.
Hiermee kan de
parkeerdruk op de straat
omlaag.

“Brussel verdient een echt parkeerbeleid,” stelt
Cieltje Van Achter, Brussels volksvertegenwoordiger cieltje.vanachter@n-va.be

“Sint-LambrechtsWoluwe verwaarloosde
jarenlang Nederlandstalige gemeentescholen”,
vindt Liesbet Dhaene,
Brussels volksvertegenwoordiger liesbet.dhaene@n-va.be

Sint-Lambrechts-Woluwe
Nederlandstalige gemeentescholen
jarenlang verwaarloosd

“Foutparkeren moet geverbaliseerd worden, maar
Sint-Joost-ten-Node moet ook werken aan buurtparkings”,
zegt bestuurslid Lieven Van Mele - lieven.vanmele@n-va.be

Watermaal-Bosvoorde
Einde werken IJsvogellaan Begonialaan eindelijk in zicht
Het einde van de werken aan het stormbekken op de hoek van
de IJsvogellaan en de Begonialaan is eindelijk in zicht. Enkel
de vergaarbak die het bekken moet voeden, is nog in aanbouw.
Deze werken gingen eind 2013 van start en zouden 360
werkdagen duren. Het werden uiteindelijk vier jaar.
De werken duurden dus zeer lang en veroorzaakten daardoor
veel hinder voor de buurt. Maar het goede nieuws is dat de
gemeente een vergadering met bewoners zal organiseren
waarop een project van een intergenerationele moestuin zou
voorgesteld worden. We zijn benieuwd.

De erkenning van de Nederlandstalige gemeentescholen
Prinses Paola en Klim Op is in gevaar. Beide scholen kregen in
2013 een ongunstig advies voor bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne. Toen in maart 2017 bleek dat er geen sprake was van
verbetering, werd een advies voor definitieve intrekking van
de erkenning uitgebracht.
De gemeente kwam daarop dan toch in actie en besloot om
een nieuwbouw te realiseren voor deze scholen. Gelet op deze
beslissing heeft de Vlaamse Regering beslist om de erkenning
van deze scholen voorlopig niet in te trekken, maar de door de
gemeente beloofde verbeteringen op de voet op te volgen. Ook
de N-VA neemt dit dossier ter harte.

brussel@n-va.be

“Hopelijk maakt de gemeente iets moois van de voorgestelde
intergenerationele moestuin in de buurt”, stelt Liesbet Dhaene,
Brussels volksvertegenwoordiger - liesbet.dhaene@n-va.be
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Elsene
Gemeente op vingers getikt voor ééntalig
gemeentepersoneel
Een Elsenaar diende klacht in over het personeel in het gemeentehuis, dat hem niet in het
Nederlands kon helpen. Daar wordt de gemeente nu door de bevoegde instantie voor op de
vingers getikt.
Maar bitter weinig Elsense ambtenaren die met het publiek in contact komen voldoen
aan de tweetaligheidsvereisten. Zo blijkt dat slechts twee van de acht ambtenaren van de
onthaaldienst een taalcertificaat hebben.
“Nochtans moeten volgens de taalwet álle loketbedienden vóór hun benoeming over een
basiskennis van de tweede taal beschikken”, aldus Gilles Verstraeten.

“Elsene laat haar Nederlandstalige inwoners in de steek.”
Gilles Verstraeten, ledenverantwoordelijke N-VA Oudergem–Elsene–Watermaal-Bosvoorde - gilles.verstraeten@n-va.be

Oudergem
Lokale zelfstandigen én mama’s in de
bloemetjes

N-VA Oudergem zoekt de Oudergemnaars op!

N-VA Oudergem brengt regelmatig een bezoek aan de lokale handelaars om hen
te vragen wat de gemeente meer kan doen voor de lokale economie. Enkele weken
geleden waren de handelaars van het Pinoyplein aan de beurt. Twee weken later
hebben wij de mama’s in de bloemetjes gezet met Moederdag. Onze gele roosjes
hadden veel succes!

Hoe ziet de N-VA de toekomst van Brussel?

www.n-va.be/brussel

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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