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Recordaantal klachten over gebrekkig Nederlands
in Brusselse ziekenhuizen
In 2021 ontving het Vlaams Meldpunt Taalklachten een recordaantal klachten over de gebrekkige Nederlandstalige
dienstverlening in Brusselse ziekenhuizen. “Het is goed dat steeds meer Vlamingen zich niet zomaar neerleggen
bij grove schendingen van hun taalrechten. Maar dat de Nederlandstalige dienstverlening bij de spoeddiensten nog
altijd niet gegarandeerd is, blijft een groot probleem”, zegt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier.

Verdubbeling van klachten
Burgers kunnen klachten over de gebrekkige
Nederlandstalige dienstverlening in Brusselse
ziekenhuizen of spoeddiensten indienen bij het
Vlaams Meldpunt Taalklachten. Dat meldpunt zag
het aantal klachten in 2021 meer dan verdubbelen.
Daarbovenop blijkt 38 procent van de klachten
betrekking te hebben op de Brusselse spoeddiensten
of mobiele urgentieteams. Nochtans moeten die
verplicht een tweetalige dienstverlening in het
Nederlands en in het Frans aanbieden.

Peulschil van werkelijk aantal inbreuken
Annabel vindt het positief dat steeds meer
Vlamingen hun weg naar het meldpunt vinden.
Maar ze is ervan overtuigd dat het een grove
onderschatting van het werkelijke probleem is.
“Iedereen die met Brusselse zorgverlening in
aanraking komt, weet dat de cijfers een peulschil
zijn van het werkelijke aantal inbreuken. Er zijn er
nog veel die niet aan de oppervlakte komen”, zegt ze.

Manifeste onwil
Daarnaast hekelt Annabel het gebrek aan daadkracht
en urgentiebesef bij de Brusselse en federale regering:
“Vlaanderen probeert al decennialang om de
taalproblematiek in de gezondheidszorg op de
politieke agenda te zetten. Elke keer stoten we op
de manifeste onwil van de andere regeringen
in dit land. Het wordt hoog tijd dat de Brusselse
regering werk maakt van een volwaardige tweetalige
dienstverlening bij de Brusselse spoeddiensten.”

“Het wordt hoog tijd dat de
Brusselse regering werk maakt
van een volwaardige tweetalige
dienstverlening bij de Brusselse
spoeddiensten.”
Vlaams Parlementslid ANNABEL TAVERNIER
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Beste N-VA’er
Met dit blad brengen onze Brusselse afdelingen, onze gemeenteraadsleden en onze parlementairen u regelmatig op de hoogte van hun
activiteiten. Even belangrijk is dat u ons op de hoogte houdt van uw visie over hoe we van Brussel een betere plek kunnen maken.
Daarom organiseerden we op zaterdag 21 mei onze eerste Brusseldag. Het deed deugd om zo veel gemotiveerde leden terug te zien en
hen vol overtuiging te horen praten over onze werking, over Brussel, en over het belang van de N-VA in Brussel.
Want exact dát, de inzet en de visie van onze militanten, is de basis van onze partij.
U bent die basis.
Elkaar vaker ontmoeten kan ons alleen maar versterken. Ik nodig u daarom graag uit op onze volgende activiteiten, zoals op 11 juli in ons
N-VA-café in De Korte Boterstraat. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag biedt N-VA Brussel u met veel plezier een glaasje aan.
Wij verwelkomen u daar graag! Veel leesgenot met dit Nieuw-Vlaams Ketje!
PETER VANDERMEERSCH
Voorzitter arrondissementeel bestuur Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Noteer alvast volgende activiteiten in uw agenda:

18

BBQ N-VA Brussel Zuidrand met als gastspreker Theo Francken

JUNI

Waar? WABO Delleurlaan 43 in 1170 Watermaal-Bosvoorde
Prijs? 30 euro. Overschrijven op rekeningnummer BE84 7350 3045 5459
Organisatie van N-VA-afdelingen Ukkel, Sint-Gillis, Vorst, Elsene, Woluwe,
Etterbeek, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.
Inschrijven en betalen uiterlijk op 12 juni
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JULI

Vlaamse feestdag
Vier met ons mee de Vlaamse feestdag in het N-VA-café (Café Estaminet
Sint-Nicolaas) in de Korte Boterstraat 8, op 50 meter van de Grote Markt.
Organisatie van het arrondissementeel bestuur Brussel.

24

SEPTEMBER

Kaas-, wijn- en breughelavond

29

OKTOBER

Eetfestijn

brussel@n-va.be

In De Zeyp, Zeypstraat 47 in Ganshoren, vanaf 18 uur. Organisatie van N-VA
Berchem-Ganshoren-Koekelberg.

Organisatie van N-VA Brussel-Stad in Zaal Familia in Neder-Over-Heembeek
(Frans Vekemansstraat 131, 1120 Neder-over-Heembeek).
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Voorstel onverdoofd slachten eindelijk op de agenda
Vijf jaar na Vlaanderen en Wallonië buigt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zich eindelijk over een verbod op onverdoofd
slachten. Brussels fractievoorzitter Cieltje Van Achter is tevreden dat het N-VA-voorstel uit 2017 na al die jaren eindelijk op de
agenda komt.
Volgens Cieltje Van Achter is het hoog tijd dat ook Brussel onverdoofd
slachten verbiedt. “In Brussel wordt nog altijd 80 procent van de dieren
onverdoofd geslacht. Het is nochtans wetenschappelijk bewezen dat
dieren onnodig extra lijden wanneer zij niet verdoofd worden voor
slachting. Aan dat dierenleed moeten we iets doen. Ik pleit daarom zeer
duidelijk voor een verbod op onverdoofd slachten, net zoals dat bestaat
in Vlaanderen en Wallonië. Onze hoogste rechtscolleges hebben dat
verbod trouwens bevestigd.”

Andere normen en waarden?
In het verleden is gebleken dat het niet zeker is dat dergelijk verbod in
Brussel een meerderheid zou vinden. Cieltje vindt dat onbegrijpelijk.
“Dezelfde partijen die in Vlaanderen en Wallonië het verbod op
onverdoofd slachten goedkeurden nemen in Brussel plots een andere
houding aan. Hebben de parlementsleden in Brussel andere normen en
waarden dan hun Vlaamse en Waalse partijgenoten?”
CIELTJE VAN ACHTER
Fractievoorzitter Brussels Parlement

Participatieve democratie is
vooral gestuurde democratie
Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe zetelde namens het
Vlaams Parlement in de conferentie over de toekomst van Europa,
kortweg Toekomstconferentie genoemd. Die conferentie bracht burgers,
vertegenwoordigers uit het middenveld, academici en politici samen om
na te denken over de richting die de Europese Unie de komende decennia
moet uitgaan.
Van meet af aan was het duidelijk
dat het project – een paradepaardje van Emmanuel Macron en Guy
Verhofstadt – moest leiden tot meer
centralisering. De eurofederalisten
hielden bij deze ‘objectieve’ denkoefening de pen stevig vast.
Gelote burgers werden onder het
mom van participatieve democratie
in de richting van vooraf bepaalde
resultaten geleid. Daarvoor werden
zelfs coaches aangeworven! De 49
voorstellen werden ‘zonder tegenspraak’ aangenomen. Tegenstemmen
werden gewoonweg geweerd.

De Toekomstconferentie is zonder
twijfel een berg die een muis heeft
gebaard. Het hele project maakt een
ding duidelijk: burgerdemocratie is
vooral gestuurde democratie.
Burgers worden in een bepaalde
richting geduwd zonder dat er
ooit aan iemand verantwoording
verschuldigd is. Dat stemt tot
nadenken. Zeker nu ook in ons land
stemmen opgaan om burgers via
loting en begeleiding permanent
‘inspraak’ te geven in het beleid.
De N-VA vindt dat de verkiezingen
nog altijd de beste vorm van
inspraak zijn.

“Verkiezingen zijn nog altijd
de beste vorm van inspraak.”
Vlaams Parlementslid KARL VANLOUWE

www.n-va.be/brussel
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Brussel draait rondjes met gesubsidieerde tewerkstelling
Sociale economie kan mooi zijn: mensen met een beperking
kunnen met de nodige ondersteuning aan de slag. Die
productiviteit zorgt voor zingeving en doorbreekt hun
isolement. Voor mensen die genoeg capaciteiten hebben maar
omwille van diverse redenen ver van de arbeidsmarkt staan,
geeft het mooie resultaten. Vooral in de knelpuntsectoren en
wanneer de begeleiding naar een job streng genoeg is.
Het Brusselse drama is echter dat men handenvol belastinggeld
uitgeeft aan gesubsidieerde tewerkstelling die nergens toe leidt.
Dat bevestigt een recente studie van het Planbureau over de
zogenaamde ‘inschakelingscontracten’: jonge werkzoekenden
krijgen via Actiris gedurende een jaar een volledig gesubsidieerd
contract. Het Planbureau becijferde dat de helft van hen een jaar
later nog altijd geen reguliere job heeft. Het heeft op tewerkstelling blijkbaar zelfs een negatief effect!

Broekzak-vestzak
Enorme kosten en bijna geen winsten: waarom doet het Brussels
Gewest dat dan? Omdat het toegang geeft tot werkloosheidsuitkeringen. En die worden niet door de Brusselse OCMW’s, maar
door de federale overheid betaald. De mensen in kwestie blijven
afhankelijk, maar op kosten van een andere overheid.

“In Brussel geeft men handenvol
belastinggeld aan gesubsidieerde
tewerkstelling die nergens toe leidt.”
Brussels parlementslid GILLES VERSTRAETEN

Broekzak-vestzak dus. Zo krijgen we Brussel er niet bovenop!

Hervorming 19 Brusselse gemeenten is een ﬂop
De Brusselse regering beloofde bij haar aantreden een hervorming van de lokale besturen. Bevoegd minister Bernard Clerfayt
(DéFI) maakte zijn voorstel over aan het parlement. Vier pagina’s met vier artikels. Niet meer en niet minder.
Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre: “Een hervorming
kunnen we dit niet noemen. Het is vooral een loonsopslag voor
burgemeesters en schepenen. Ondertussen hebben een aantal
gemeenten nog steeds hun begroting niet op punt. De meeste
kampen met grote tekorten. Budgettair wanbeheer wordt dus
beloond. Welk signaal geven we zo aan de burger?”
Na de volgende verkiezingen valt er een schepenambt minder te
verdelen. “Dat is slechts een druppel op een hete plaat. Brussel
telt meer lokale mandatarissen dan vergelijkbare steden. Zowel

per inwoner als per vierkante kilometer. We moeten verder gaan:
de fusie van gemeenten en gewest dringt zich op.”

5 miljoen euro extra
Verder komt er een verbod op cumulaties: burgemeesters en
schepenen zullen niet meer mogen zetelen in een parlement.
“De N-VA is geen voorstander van het verbod op combineren
van mandaten, maar wel van een verbod op de opeenstapeling
van financiële vergoedingen voor mandaten. Door het verbod
zullen er nog politici bijkomen. Dat zal de belastingbetaler
minstens 5 miljoen euro extra kosten. Het gemeentelijke belang
zal aan invloed winnen en de reeds bestaande stilstand van
het gewestelijke beleid zal nog vergroten”, waarschuwt Vanden
Borre. Kortom, de ‘hervorming’ gaat de verkeerde richting uit.

Brussels parlementslid Mathias
Vanden Borre vreest dat de ‘hervorming’
de verkeerde richting uitgaat.

brussel@n-va.be

5

Berchemse kinderen hebben geen toekomst in
eigen gemeente
“3.000 kinderen vinden geen plaats in Brussels basisonderwijs”, kopte Bruzz onlangs. Drieduizend kinderen zijn niet
zeker van een plaats in een Nederlandstalige school. Dat zijn
voldoende leerlingen om de volledige Ancienne Belgique te
vullen. De populariteit van het Nederlandstalige onderwijs
is te danken aan de kansen op een betere toekomst dat het
biedt. Een duizelingwekkend hoog aantal kinderen ziet zijn
toekomst bedreigd.
Verhoudingsgewijs komt dat neer op een kleine honderd
kinderen voor wie er geen plaats is in Sint-Agatha-Berchem.
Dat is een pijnlijke zaak. Zeker omdat cd&v-schepen Agnès
Vanden Bremt twee jaar geleden, net voor haar pensioen, de
Nederlandstalige wijkschool De Knapzak liet sluiten. Het blijft
moeilijk om te geloven.

“Ik ga vechten voor honderd extra
plaatsen voor Berchemse kinderen.”
REGINE HEYVAERT, gemeenteraadslid Sint-Agatha-Berchem

“Honderd extra plaatsen in Berchem is niet onrealistisch. Daar
ga ik de komende jaren voor vechten”, zegt Regine Heyvaert,
gemeenteraadslid in Sint-Agatha-Berchem. “Dat komt neer op
een klas per leerjaar. Onze kinderen verdienen een schooltje in
hun buurt. Een schooltje dat hun de beste kansen biedt. Mijn
voorstel ligt klaar. Ik ben benieuwd of de Vlamingen in de
gemeenteraad daar mee hun schouders zullen onderzetten.”

Dreigt het faillissement voor Anderlecht?
Het is bijna zomer en Anderlecht heeft nog steeds geen begroting voor 2022. Er is een tekort van 20 miljoen euro. Dat lijkt
moeilijk op te lossen. Opeenvolgende indexeringen, inflatie en de stijgende lonen van de politie en gemeenteambtenaren spelen
Anderlecht zwaar parten.
Het probleem is niet nieuw. Anderlecht zat al in slechte papieren.
De OCMW-uitgaven stijgen al jaren. Door de pandemie zijn ze
geëxplodeerd. Anderlecht verpaupert. “We zijn ondertussen de
derde armste gemeente van België, na Sint-Joost en Molenbeek”,
zegt gemeenteraadslid Gilles Verstraeten. “Dat betekent ook dat
de inkomsten uit belastingen jaar na jaar dalen en ondertussen
op een dieptepunt zitten.”

Lege kassa
Er is helaas geen beterschap in zicht. Integendeel, de situatie
dreigt de komende jaren nog verder te ontsporen. Ook bij het
Brussels Gewest zijn ondertussen de kassa’s leeg. Vanuit die hoek
moeten we geen soelaas verwachten.
“Dat op dit cruciaal moment burgemeester Cumps (PS) vaandelvlucht pleegt en zijn schepenpost inzake financiën en begroting
doorgeeft aan Elke Roex (Vooruit) voorspelt weinig goeds”, zegt
Gilles. “Het wordt hoog tijd om de juiste stappen te nemen om
de middenklasse aan te trekken en in de gemeente te kunnen
houden. Tegelijkertijd moet er ook dringend bespaard worden.
Zoniet gaat onze gemeente failliet.”

“Anderlecht moet besparen en de
middenklasse aantrekken.
Anders dreigt het faillissement.”
gemeenteraadslid Anderlecht GILLES VERSTRAETEN

www.n-va.be/brussel
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N-VA Schaarbeek - Evere Sint-Joost-ten-Node blikt tevreden
terug op wafelenbak en quiz
Op zondag 24 april 2022 was het eindelijk zover. Het afdelingsbestuur kon zijn leden
en sympathisanten opnieuw trakteren op een leuk weerzien. Dat was omwille van de
pandemie even geleden! Het Gemeenschapscentrum Everna opende zijn deuren voor
de eerste editie van de wafelenbak en quiz. Er was een mooie opkomst. Het afdelingsbestuur kan terugblikken op een geslaagde editie. De aanwezigen konden genieten van
heerlijke zelfgebakken wafels en pannenkoeken.
Na het welkomstwoord van voorzitster Annabel Tavernier kon de strijd om de titel van
‘De Slimste Mens Van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node’ losbarsten. Onze Erik
Van Looy van eigen bodem, Filip De Pillecyn, was de quizmaster van dienst en leidde
het spel in goede banen.
Zeven quizploegen namen het tegen elkaar op in wat een zinderende strijd beloofde te
worden. Vragen over muziek, geschiedenis en aardrijkskunde wisselden elkaar af. Er
waren ook ludieke doe-opdrachten. De top drie ging aan de haal met een felbegeerde en
rijkelijk gevulde prijzenmand. Een dikke proficiat aan de winnaars!

De 20 km door Brussel was
een sportieve hoogdag.
Ook voor de N-VA. Vijftien
lopers/loopsters hebben
hun beste beentje
voorgezet. Ze lieten onze
zwart-gele kleuren
wapperen door de straten
van Brussel. Top!

Brusseldag: brainstorming met de leden
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseerde de N-VA in het Vlaams Parlement haar Brusseldag. Het was ontzettend fijn om
onze leden terug te zien! Na een heerlijk ontbijt wisselden we van gedachten over de toekomst van (de N-VA in) Brussel.
Onze leden deden heel wat interessante suggesties. Bedankt daarvoor.
Van een aangename en leerrijke dag gesproken! Op naar 2024!

brussel@n-va.be

Voorstelling nieuwe lokale besturen
Afdeling Brussel-Stad
Het nieuwe bestuur van Brussel-Stad werd gekozen. Aan talent en kennis is er geen gebrek. Zowel
de mensen met jarenlange ervaring als de nieuwe
Vlaamse Brusselaars gaan samen voor een veilig en
netter Brussel. Met deze toffe ploeg is de N-VA in
Brussel-Stad klaar voor de komende drie jaar!

Voorzitter en communicatieverantwoordelijke:
Karlien Dekens
Ondervoorzitter: Koen Bevers
Secretaris: Pieter-Jan Holvoet
Penningmeester: Michael Mestrom
Leden- en jongerenverantwoordelijke: Gil van Roye
Bestuursleden: Magda Debrouwer, Mathias Vanden
Borre, Karel Vandeven, Rachel Vander Mosen, Tom
Voncken, Elisabeth Alteköster, Mathieu Declerq

Afdeling Ukkel – Sint-Gillis – Vorst
Afdeling Watermaal-Bosvoorde, Oudergem,
Sint-Pieters-Woluwe, Sint-LambrechtsWoluwe, Etterbeek & Elsene
Aan de afdeling Elsene – Oudergem – Watermaal-Bosvoorde werden drie
nieuwe gemeenten toegevoegd: Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-PietersWoluwe en Etterbeek. Aftredende voorzitter David Neyskens, die onlangs
verhuisde van Elsene naar Sint-Lambrechts-Woluwe, werd herkozen, samen
met de bestuursleden Jelle D’Eer en de man die vorig jaar nog verkozen
werd tot pionier van de afdeling: André Sadones. De voorzitter van Jong
N-VA Brussel, Eugene Gioni, werd verkozen als ondervoorzitter. We
verwelkomden twee nieuwe bestuursleden: Jacques Stakenborg en
Jean-Sebastien Eyben.
De afdeling Ukkel –
Sint-Gillis – Vorst verkoos een
nieuw bestuur met een nieuwe
voorzitter: Samantha Cloitre.
Dorothée De Saegher werd
ondervoorzitter. Uittredende
voorzitter Margareta De
Belder blijft in het bestuur en
krijgt het gezelschap van Toby
De Backer en Damien Onglet.

Afdeling Koekelberg – Ganshoren –
Sint-Agatha-Berchem:
Na een moeilijke periode door de pandemie werd een nieuw bestuur gekozen voor de Brusselse afdeling Koekelberg – Ganshoren
– Sint-Agatha-Berchem: Deborah D’Hauwer, Bob Fabry, Régine
Heyvaert, Karl Vanlouwe, Clara Bracke, Pascal Landeloos en
Marcel Dehandschutter. Met grote dank aan de aftredende
voorzitter, Marcel. Succes aan de nieuwe voorzitter, Pascal.

Afdeling
Sint-JansMolenbeek
– Jette
Voorzitter: Roland Demailly
Secretaris: Winold Demailly
Penningmeester: Patrick
Hermans
Bestuursleden:
Sara Rampelberg en
Laurent Mutambayi

Afdeling Evere – Schaarbeek –
Sint-Joost-ten-Node
Deborah D’Hauwer: bestuurslid - arrondissementsafgevaardigde
Bob Fabry: bestuurslid
Régine Heyvaert: stemgerechtigd lokaal mandataris
Karl Vanlouwe: stemgerechtigd lokaal mandataris - partijbestuur
- arrondissementsbestuurslid - gemeenteraadslid Ganshoren Vlaams Parlementslid
Clara Bracke: bestuurslid - verantwoordelijke leden
Pascal Landeloos: voorzitter - penningmeester verantwoordelijke organisatie - gemeente Alias
Marcel Dehandschutter: bestuurslid

www.n-va.be/brussel
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De nieuwe
bestuursploeg
Van links naar
rechts: Wouter
Brouns
(penningmeester),
Liliana Gosseye
(bestuurslid),
Annabel
Tavernier
(voorzitter), Cieltje
Van Achter (ondervoorzitter), Ghabriel Betros (bestuurslid)

Donderdag 6 oktober 2022 om 20 uur
2020 en 2021 waren turbulente jaren. Door het coronavirus kreeg u te weinig de kans om daarover met ons
te spreken. Daarom komt partijvoorzitter Bart De Wever naar al onze vijftien arrondissementen om terug
te blikken op de politieke gebeurtenissen én om vooruit te kijken naar de toekomst van onze partij.
Op donderdag 6 oktober kan u hem ontmoeten in Brussel!
Iedereen is welkom om te komen luisteren naar wat de populairste Vlaamse politicus over de toekomst van dit
land te vertellen heeft.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in zaal De Schelp in het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.
Gelieve u eerst aan te melden via het Bezoekerscentrum (Ijzerenkruisstraat 99).
Inschrijven verplicht via www.n-va.be/agenda/op-tournee-met-bdw-in-brussel

