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“De N-VA is de enige
partij die de belangen
van de Vlamingen in
Brussel verdedigt.”
Liesbet Dhaene, Brussels
volksvertegenwoordiger
liesbet.dhaene@n-va.be

Voor Open Vld, Groen en sp.a is opkomen voor de
Vlamingen in Brussel “racisme”
“Bende zwarte racisten”, snauwde Bruno De Lille (Groen) Liesbet Dhaene toe in een verhitte discussie
over de toekomst van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Ook Khadija Zamouri (Open Vld) en Jef
Van Damme (sp.a) namen de woorden “racisme” en “apartheid” in de mond. De reden? Voor de N-VA is
het essentieel dat Nederlandstalige gezinnen een plaats hebben in de Nederlandstalige Brusselse school
van hun voorkeur.
Het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is heel populair
bij anderstaligen. Niet alleen is het Franstalige onderwijs
van bedenkelijke kwaliteit, anderstalige kinderen leren ook
vlot Nederlands spreken in het Nederlandstalige onderwijs.
Inmiddels spreekt meer dan twee derde van de leerlingen thuis
geen Nederlands. Alhoewel Vlaanderen – mét de N-VA – volop
investeert in bijkomende capaciteit, wordt elke nieuwe plaats
onmiddellijk ingenomen.

Voorrangsregel

Om ervoor te zorgen dat Nederlandstaligen toch zeker zijn
van een plaats in het Nederlandstalige onderwijs, werd
jaren geleden de voorrangsregel voor Nederlandskundigen
ingevoerd. Ouders die bewijzen dat ze het Nederlands
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voldoende machtig zijn, krijgen voorrang voor 55 procent van
de plaatsen. Maar bij de recente inschrijvingsronde vielen veel
Nederlandskundige ouders – ondanks de voorrang – toch uit de
boot. Dat Nederlandstalige gezinnen geen plaats hebben in hun
Nederlandstalige voorkeurschool, is niet uit te leggen. De N-VA
wil de grens van 55 procent dan ook verhogen.
Groen, Open Vld en sp.a daarentegen vinden de voorrangsregel
onrechtvaardig. Zij willen de voorrangsregel afschaffen bij
de overstap van het basis- naar het secundair onderwijs. Het
verdedigen van de belangen van de Vlamingen in Brussel
is duidelijk geen prioriteit voor deze partijen. Erger nog, zij
bestempelen dit als “racisme”.

V.U.: Sara Rampelberg, Walenstraat 47, 1090 Jette
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Voorwoord van de voorzitter

Beste lezers,

Eind april stelde Theo Francken de lijsttrekkers voor van de voorlopig elf
Brusselse gemeenten waar de N-VA zal opkomen. Het gaat om Anderlecht,
Brussel, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek,
Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en Ukkel. Daar zullen de
kandidaten zich honderd procent inzetten voor de verkiezingsstrijd
in oktober. Is uw gemeente er niet bij, maar kent u iemand of bent u zelf
iemand die dat ook graag zou doen? Neem dan zeker contact op met het
N-VA-bestuur. Of kom gewoon langs op 11 juli in De Korte Boterstraat,
waar N-VA Brussel een glas aanbiedt ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag.
Wij verwelkomen graag alle sympathisanten!
Veel leesgenot met dit Nieuw-Vlaams Ketje!

Agenda …
N-VA: actief in heel Brussel

U komt toch ook?
Vlaamse feestdag - 11 juli

Vier met ons mee de Vlaamse feestdag
(van 13 tot 20 uur) in het N-VA-café (Café
Estaminet Sint-Nicolaas) in de Korte
Boterstraat 8 (dezelfde straat als vorig
jaar), op 50 meter van de Grote Markt.
Organisatie Arrondissementeel Bestuur
Brussel en N-VA Brussel-stad.
Meer info op www.n-va.be/brussel

“Buitenlandse steden
snellen Brussel voorbij.”
Johan Van den Driessche,
fractievoorzitter Brussels Hoofdstedelijk
Parlement - johan.vandendriessche@n-va.be

brussel@n-va.be

Sara Rampelberg,
voorzitter Arrondissementeel Bestuur
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
sara.rampelberg@n-va.be

Wanneer wordt Brussel
een smart city?

Hoe ziet de
N-VA de
an
toekomst v
l?
Brusse

De toekomst is aan de steden. Daarom moeten we nu werken aan
het Brussel van morgen. Brussel moet een ‘smart city’ worden.
Zo wil de N-VA sensoren in vuilnisbakken en parkeerplaatsen plaatsen. De gegevens
over verkeer kunnen de verkeersknoop helpen ontwarren, die uit vuilnisbakken
kunnen we gebruiken om de ophaaldienst te plannen. Slimme camera’s zullen de
veiligheid verhogen en een platform moet zelfrijdende deelauto’s mogelijk maken.
Maar Brussel mist de afslag naar de toekomst door een oud zeer: de versnippering
van bevoegdheden tussen gewest en negentien gemeenten, waardoor alles hier moeizaam verloopt en buitenlandse steden ons gewoon voorbijsnellen.
Een smart city begint bij een slimme organisatie van Brussel.
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Vlaamse Sociale Bescherming,
ook voor de Brusselaar
De Vlaamse Sociale Bescherming geeft extra ondersteuning
aan personen met zorgnoden door ouderdom, chronische
ziekte, handicap of ongeval. In Vlaanderen zal iedereen
van dit systeem genieten. Maar wie in Brussel woont en
zorgbehoevend wordt, heeft er volgens ons evengoed recht
op. Jammer genoeg maken nog te weinig Brusselaars gebruik
van deze mogelijkheid. De N-VA wil dat veranderen. Daarom
stellen we een systeem voor waarbij Brusselaars uitdrukkelijk
kunnen kiezen voor deze Vlaamse Sociale Bescherming.
Net zoals Brusselse ouders
vandaag al kunnen kiezen om hun
kinderen naar het kwaliteitsvol
Nederlandstalig onderwijs te sturen,
wil de N-VA de Brusselaar ook de
mogelijkheid geven om te kiezen
voor het systeem van de Vlaamse
Sociale Bescherming.

Degelijk Vlaams zorgaanbod

Met de Vlaamse Sociale
Bescherming vermijden we dat
Brusselaars zonder sociaal vangnet
vallen wanneer ze zorgbehoevend
worden. Bovendien zorgen we
ervoor dat er in de toekomst
in Brussel een degelijk Vlaams
zorgaanbod aanwezig blijft, waar
mensen altijd in het Nederlands
terechtkunnen.

“Met ons kwaliteitsvol Vlaams
zorgaanbod maken we het
verschil voor alle Brusselaars.”
Karl Vanlouwe,
Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
karl.vanlouwe@n-va.be

De aanhouder wint: dan toch
Vlaams-Brusselse projecten
voor het Bruegeljaar 2019

“Ook in Brussel verdient
de wereldbekende Bruegel
erkenning.”
Cieltje Van Achter,
Brussels volksvertegenwoordiger
cieltje.vanachter@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Brussel

In 2019 is het 450 jaar geleden dat de schilder Bruegel overleed. Dankzij
Toerisme Vlaanderen en minister Ben Weyts wordt hij op veel plaatsen
in Vlaanderen in de kijker gezet. Ook in Brussel investeert minister
Weyts in de viering van Bruegel. Bruegel is getrouwd en begraven in
de Kapellekerk. Hij heeft verschillende van zijn meesterwerken, zoals
de ‘Dulle Griet’, ‘De Toren van Babel’ en ‘De parabel der blinden’,
in Brussel geschilderd. Cieltje Van Achter vindt dat ook de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en minister Smet (sp.a) de gelegenheid niet
mogen laten voorbijgaan om deze internationaal geroemde schilder
te herdenken. Zij moedigde de minister herhaaldelijk aan om actie te
ondernemen.
“Ik stel met voldoening vast dat dankzij mijn parlementair werk
minister Smet alsnog overstag is gegaan en hij eindelijk heeft laten
weten dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel een aantal
activiteiten rond Bruegel zal organiseren. Het had weliswaar nog wat
meer mogen zijn, want deze wereldbekende kunstenaar verdient ook in
Brussel volop erkenning.”

www.n-va.be/brussel
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Slecht beleid bij de
Brusselse brandweer
Eind vorig jaar schreef het Rekenhof een erg kritisch
rapport over de brandweer. De N-VA eiste daarom
een onderzoekscommissie om meer duidelijkheid te
krijgen over de werking. Maar de meerderheid (PS,
sp.a, cdH, Open Vld, CD&V en DéFI) hield het bij
een bijzondere commissie, waardoor getuigen niet
onder ede konden worden ondervraagd.

“De Brusselse brandweer: het
verhaal van politiek ingrijpen,
politiek benoemen en laten verrotten.”
Johan Van den Driessche,
fractievoorzitter Brussels Hoofdstedelijk Parlement
johan.vandendriessche@n-va.be

Uit de hoorzittingen bleek al snel dat de opsplitsing door de
politiek van de brandweer in een administratieve dienst en
een brandweerdienst met aan het hoofd elk een eigen, politiek
benoemde leiding de oorzaak is van heel wat problemen. Veel
posten geraakten ook niet ingevuld, waardoor de administratieve
werking ernstig werd verstoord. Maar beide bevoegde
staatssecretarissen, Christos Doulkeridis (Ecolo) en nadien
Cécile Jodogne (DéFI), grepen niet in.
De Brusselse brandweer is het weerkerend verhaal van veel
politiek ingrijpen en politiek benoemen. Maar waar politiek
ingrijpen echt noodzakelijk is, laat men de zaak gewoon
verrotten.

Nieuw Brussels
daklozenbeleid is kaas
met gaten
In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt
momenteel een nieuwe ordonnantie behandeld die
het daklozenbeleid in Brussel moet hervormen. Maar
ook in het nieuwe beleid zal de hulp voornamelijk
gericht zijn op noodopvang en niet op de structurele
begeleiding van daklozen naar oplossingen die hen
uit de dakloosheid halen. De noodopvang krijgt
immers opnieuw een blanco cheque.
De ervaring in anderen landen, zoals Finland, toont aan dat
Housing First de beste manier is om daklozen structureel uit
de dakloosheid te halen. Met Housing First wordt huisvesting
gekoppeld aan een intensieve begeleiding. In Brussel zijn de
middelen voor Housing First niet alleen beperkt, er is ook geen
sprake van een intensieve begeleiding in dit kader.

“Dit voorstel van de regering is
kaas met gaten en zal absoluut
niet leiden tot een performant
daklozenbeleid in Brussel.”
Liesbet Dhaene,
Brussels volksvertegenwoordiger
liesbet.dhaene@n-va.be

brussel@n-va.be
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Anderlecht

Anderlechtenaren verdienen
een veilige gemeente
Onveiligheid blijft een gigantisch probleem in Anderlecht. Een no-gozone
in Peterbos. Rellen en drugs rond de Anderlechtsepoort. Overlast op het
Dapperheidsplein, met als triest hoogtepunt een jongeman die in de rug
geschoten werd. De lijst wordt eindeloos. De Anderlechtenaar durft ’s avonds
niet op straat, maar volgens burgemeester Tomas (PS) is alles onder controle.
Ondertussen weigert hij ieder voorstel voor een echt veiligheidsbeleid.
Buurtinformatienetwerken, waarbij burgers samenwerken met de politie, zijn
voor hem privémilities. GAS-boetes voor overlast kunnen niet omdat mensen
de openbare ruimte moeten kunnen gebruiken. Een eengemaakte politiezone
in plaats van zes, waardoor we twintig procent meer politie op straat krijgen,
is voor de burgemeester onbespreekbaar. De Anderlechtenaar verdient beter
dan deze laksheid. De Anderlechtenaar verdient een veilige gemeente.

“De Anderlechtenaar heeft recht
op een écht veiligheidsbeleid.”
Gilles Verstraeten, lijsttrekker Anderlecht
gilles.verstraeten@n-va.be
Yoan Stas, bestuurslid N-VA Anderlecht
yoan.stas@n-va.be

Ganshoren

Ganshoren verdient
verandering
De traditionele partijen in Ganshoren zijn vooral met zichzelf
bezig. De politieke baantjescarrousel legt onze gemeente
volledig lam. Van ambitie of dynamiek is helaas geen sprake.

“Het gemeentebestuur moet snel werk
maken van een pragmatische oplossing.”

Daarom staat de N-VA klaar om een frisse wind te laten waaien
door de politiek in Ganshoren. U heeft recht op politici die zich
honderd procent inzetten voor onze mooie gemeente. Op N-VA
Ganshoren kunt u alvast rekenen.

Regine Heyvaert, penningmeester N-VA KoekelbergGanshoren-Sint-Agatha-Berchem - regine.heyvaert@n-va.be

Sint-Agatha-Berchem

Noodkreet van de
handelaars
De voorbije zes jaar bleef de middenstand in
Berchem bloeden. Steeds meer winkels sluiten, en
verbetering lijkt niet in zicht.
Iedereen weet dat de parkeerproblematiek nijpend is. Handelaars
en marktkramers vinden zelf geen parking meer. Het
gemeentebestuur moet snel werk maken van een pragmatische
oplossing. Daarom pleiten we voor een tijdelijke parking
op het terrein tussen het Dr. Schweitzerplein en het Koning
Boudewijnpark, met voorrang voor handelaars.

Veilig thuis in een welvarend Brussel

“Onze N-VA-ploeg gaat voluit voor de
verandering in Ganshoren.”
Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
karl.vanlouwe@n-va.be

www.n-va.be/brussel
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Jette

Ook bomen op Brusselaarsplein
omgehakt
Dat er enkele bomen gingen sneuvelen langs het traject van tram 9, was vooraf bij
de plannen meegedeeld. Maar dat de bomen op het Brusselaarsplein die helemaal
niet in de weg stonden voor de tramlijn ook moesten verdwijnen, was voor de
bewoners van de buurt een onaangename verrassing. Een mooi schaduwplekje
verloren en weer wat minder groen in Jette. Jammer toch? Uw gemeenteraadslid
Sara Rampelberg volgt dit op.

“De N-VA betreurt dat de bomen op het Brusselaarsplein gekapt zijn.”
Sara Rampelberg, gemeenteraadslid Jette - sara.rampelberg@n-va.be

Sint-Jans-Molenbeek

Ukkel

Cruyff Court al na één dag
vernield

N-VA wil buurtinformatienetwerken (BIN’s) in Ukkel

Op 22 maart werd in Molenbeek een voetbalveld voor
kansarme jongeren geopend in aanwezigheid van de Belgische
en Nederlandse minister voor buitenlandse zaken. Een dag later
hebben vandalen het terrein vernield. Buurtbewoners hebben
alles opgeruimd. Onvoorstelbaar dat de gemeente het project
niet beveiligd heeft. Er zijn geen camera’s en er zijn grote gaten
in het hek, zodat drugsdealers ‘s nachts rustig kunnen dealen.
Een blamage voor onze gemeente.

Ukkel is een residentiële gemeente middenin het groen met een
constante plaag: inbraken. Ukkel telt 42 bewakingscamera’s.
Niet slecht, maar dat kan beter. Het stadsbestuur en de politie
zouden buurtinformatienetwerken (BIN’s) meer moeten
stimuleren. Dat is een samenwerking tussen de inwoners
van de buurt en de politie met als doel via sociale controle de
criminaliteit in de wijk terug te dringen.

“Een mooi project om hangjongeren
iets om handen te geven, maar spijtig
genoeg krijgt men stank voor dank.”
Maarten Bijnens, voorzitter N-VA Molenbeek
maarten.bijnens@n-va.be

“De N-VA pleit voor buurtinformatienetwerken (BIN’s)
in Ukkel.”
Margareta De Belder, voorzitter N-VA UkkelSint-Gillis-Vorst - margareta.debelder@n-va.be

brussel@n-va.be
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“Brussel verdient
beter.”
Aster Van de Velde, voorzitter
N-VA Koekelberg-GanshorenSint-Agatha-Berchem
aster.vandevelde@n-va.be

Koekelberg

Renovatie Leopold IItunnel: onduidelijkheid
troef
Hoe zal Brussel bereikbaar zijn tijdens de
zomersluiting van de Leopold II-tunnel? En
wat zullen de gevolgen zijn voor de mobiliteit
in Koekelberg?
Minister Weyts heeft zijn akkoord gegeven om het
busaanbod van De Lijn op het traject te verhogen. Maar
minister Smet (sp.a) heeft nog geen afspraken met de
betrokken gemeenten, dus ook niet met Koekelberg.
Alweer zijn de limieten van het Brussels bestuursmodel
bereikt: gewest en gemeenten werken elkaar tegen en de
Brusselse regering is verdeeld.

“Bomen in een stedelijke omgeving
moeten regelmatig gesnoeid worden,
maar we stellen ons vragen bij de manier
waarop dit gebeurde.”
Margareta De Belder, voorzitter N-VA Ukkel–Sint-Gillis-Vorst
margareta.debelder@n-va.be

Vorst

Prachtige bomen Albertlaan
tot op stam gesnoeid
De bewoners van de Albertlaan in Vorst moesten tot hun
verbazing en spijt vaststellen dat de prachtige bomen in
hun straat tot op de stam werden gesnoeid.
Uit navraag blijkt dat deze beslissing onder bevoegdheid van minister
Pascal Smet (sp.a) valt. Ongetwijfeld is het noodzakelijk en verantwoord
om bomen in een stedelijke omgeving op regelmatige tijdstippen bij te
snoeien. Wel stellen de bewoners zich grote vragen bij de wijze waarop
dit gebeurde. Zo beveelt het deskundigenverslag op grond waarvan de
beslissing om te snoeien genomen werd, aan om als eerste stap enkel
de dode takken van de bomen te verwijderen en nadien voor elke
boom afzonderlijk te bepalen of/welke verdere stappen er nodig zijn.
Bovendien was er geen voorafgaande inspraak van de buurtbewoners en
is er geen zicht op heraanplanting.

“Tags geven de buurt een verloederde
indruk. We moeten kordater optreden.”
Margareta De Belder, voorzitter N-VA Ukkel-Sint-Gillis-Vorst
margareta.debelder@n-va.be

Sint-Gillis

Sint-Gillis geteisterd door taggers
De muren van Sint-Gillis stonden nog nooit zo vol met tags. Dat geeft de buurt een verloederde indruk.
De gemeente verwijdert de graffiti op openbare plekken. Ook privé-eigenaars kunnen de tags laten verwijderen, maar zij moeten
langer wachten. Maar als een tag langer dan een week blijft staan, trekt die nog meer ‘kunstenaars’ aan.
De N-VA wil kordater optreden tegen taggers en inzetten op sensibilisering.

Veilig thuis in een welvarend Brussel

www.n-va.be/brussel
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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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