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Kanaalplan op kruissnelheid
In de nasleep van de islamitische terreuraanslagen, 
bleek er opnieuw een link met Brussel te zijn. Er 
moest dringend orde op zaken gesteld worden in 
onze hoofdstad. Wie beter om deze taak op zich te 
nemen dan minister van Veiligheid Jan Jambon  
(N-VA)? “Ik ga Molenbeek opkuisen,” zo kondigde 
hij in zijn befaamde ‘Kanaalplan’ aan. 
Anderhalf jaar na de opstart, zit dit Kanaalplan op kruis-
snelheid. Het werk is nog niet af: het jarenlange wanbeleid 
krijg je natuurlijk niet opgelost in enkele maanden tijd. Maar 
de resultaten mogen er zeker zijn: bijna 100 000 gecontroleerde 
woningen (dagelijks worden zo’n 190 adressen gecontroleerd) 
en meer dan 10 000 ambtelijke schrappingen van valse 
inschrijvingen. Cijfers waarvoor minister Jambon een pluim 
verdient.

Het plan focust op gewelddadig radicalisme en terrorisme in de 
Brusselse gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Brussel-
stad, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, 
Vorst en in Vilvoorde. Prioritair hierin is het droogleggen van 
de financiering, door de illegale economie en georganiseerde 
criminaliteit aan te pakken. 
 
Daarnaast worden ook de meer dan 1 500 bestaande vzw’s in 
de Brusselse gemeenten doorgelicht. Maar al te vaak worden 
ze verdacht van drugshandel of wapenzwendel, en worden ze 
gelinkt aan radicalisme of terrorisme. Maar ook gevallen van  
 

huisjesmelkerij, sociale fraude en inbreuken op de hygiënewet 
kwamen zo aan het licht. 

Daarnaast wil het Kanaalplan een beter zicht krijgen op wie 
er in de verschillende gemeenten woont. In bepaalde wijken 
in Anderlecht en Molenbeek bestond er namelijk een enorme 
achterstand van domiciliecontroles. Het was gemakkelijk om in 
de anonimiteit te verdwijnen en zich bezig te houden met zaken 
die het daglicht niet mogen zien. Nu kan dat niet meer.

“Voor een harde aanpak van radicalisme 
en terrorisme kan u op ons rekenen.”
Karl Vanlouwe,

Vlaams volksvertegenwoordiger en senator -  
karl.vanlouwe@n-va.be

Donderdag 26 oktober
19 uur

Zaal Sint-Karel
Karreveldlaan 13, Molenbeek

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
Jan Jambon komt op 26 oktober naar Molenbeek om 

zijn actieplan voor de kanaalzone toe te lichten.  
Hij geeft een stand van zaken over hoever we staan in 
de strijd tegen misdaad, terrorisme en radicalisering. 

Niet te missen!

JAN JAMBON KOMT NAAR MOLENBEEK
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Voorwoord van de voorzitter
Brussel moet zich bezinnen over beter bestuur
Het was een stormachtige aanloop naar de zomer: Brussels burgemeester Yvan Mayeur en OCMW- 
voorzitter Pascale Peraïta bleken zich bediend te hebben uit de kas van enkele sociale instellingen. Een  
stoelendans later mag het stof niet gaan liggen. Het is tijd om zich te bezinnen over een doorzichtiger,  
eerlijker en vooral beter bestuur. Met politici uit één stuk die zich niet door vetpotten laten verleiden.

De N-VA pleit al langer voor een fusie van gemeentes binnen de Brusselse agglomeratie. Ook 
een fusie van de politiezones kan een goed bestuur enkel ten goede komen.

In dit nummer besteden we aandacht aan de uitlopers van de schandalen, maar ook aan het 
Kanaalplan, een ambitieus plan voor een moeilijke zone in Brussel. Verder vindt u in dit blad 
gemeentelijke invalshoeken en ideeën, zowel voor een boeiend avondje uit als voor lokale  
initiatieven. Veel leesgenot met dit Nieuw-Vlaams Ketje!

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

N-VA: actief in heel Brussel

U komt toch ook?

KAAS- EN WIJNMIDDAG
15 oktober - 11.30 uur tot 15 uur
Iedereen welkom in GC De Zeyp (Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren).  
Een organisatie van N-VA Koekelberg-Ganshoren-Sint-Agatha-Berchem.  
Graag inschrijven tegen 12 oktober via aster.vandevelde@n-va.be.

KAAS- EN WIJNAVOND
21 oktober - 18 uur
Geniet met ons mee in GC De Markten (Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel).  
Een organisatie van N-VA Brussel-stad. Graag inschrijven tegen 17 oktober via  
brusselstad@n-va.be of 0472 65 03 29. 

JAN JAMBON LICHT KANAALPLAN TOE
26 oktober - 19 uur
Vicepremier Jan Jambon komt naar parochiezaal Sint-Karel (Karreveldlaan 
13, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) om zijn Kanaalplan te duiden. Een organisatie 
van de N-VA-afdelingen in Anderlecht, Brussel-stad, Koekelberg, Schaarbeek, 
Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Vorst. Voor verdere 
vragen, kan u contact opnemen via maarten.bijnens@n-va.be.

AGENDA
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Brusselse minister-presidenten hielden Mayeur en Peraïta 
hand boven het hoofd
Na het uitbarsten van het Samusocial-schandaal eind 
mei, werd een parlementaire onderzoekscommissie 
opgericht. De verschillende getuigen schetsten een 
beeld van totale normvervaging, gesjoemel met giften, 
dure seminaries naar het buitenland en torenhoge 
zitpenningen. Met name voor Yvan Mayeur (PS) 
en Pascale Peraïta (PS), burgemeester en OCMW-
voorzitster van Brussel-stad. Beiden moesten 
ondertussen ontslag  nemen.

Wraakroepend is ook het substantieel gebrek aan controle dat 
de opeenvolgende bevoegde Brusselse ministers uitoefenden ten 
aanzien van een daklozenvereniging die enorme bedragen aan 
subsidies ontving. 

Voormalig ministers Huytebroek (Ecolo) en Grouwels (CD&V) 
verschuilen zich achter de druk die toenmalig minister-
president Picqué (PS) uitoefende om controle af te zwakken. Uit 
documenten blijkt duidelijk dat ook minister-president Vervoort 
(PS) controle verhinderde. De PS regeert Brussel op alle niveaus, 
en duidelijk niet in het Brussels belang.

Brusselse regering kan  
200 kabinetsmedewerkers  
uitsparen
In Brussel tellen de ministeriële kabinetten ongeveer 
515 kabinetsmedewerkers zonder de vertalers mee 
te tellen. In Vlaanderen zijn er dat maximum 294. 
In juni diende Johan Van den Driessche daarom een 
resolutie in bij het Brussels parlement om de grootte 
van de Brusselse kabinetten terug te brengen tot het 
niveau van Vlaanderen. Dit bespaart naar schatting 
minstens 200 kabinetsmedewerkers.

“Eerder dit jaar had ik al voorgesteld om het aantal mede- 
werkers voor oud-ministers en -staatssecretarissen terug te  
brengen tot het Vlaams niveau”, voegt Van den Driessche  
daaraan toe. “Daarmee kan Brussel per legislatuur vier miljoen 
euro besparen.” 

Deze voorstellen passen in de nieuwe politieke cultuur waaraan 
dit gewest grote nood heeft. Brussel moet zuinig omspringen met 
de schaarse middelen en komaf maken met de postjespolitiek. 
Als ze deze resolutie steunen, kunnen de andere Brusselse  
partijen meteen aantonen dat ze die zaken ernstig nemen.

“Huytebroeck en Grouwels zijn 
het levende bewijs dat je in 
Brussel maar kan meeregeren 
met de PS als je naar hun  
pijpen danst.”
Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger
liesbet.dhaene@n-va.be

“Ook op medewerkers van 
ex-ministers kan Brussel vier 
miljoen euro besparen.”
Johan Van den Driessche, 
N-VA-fractievoorzitter Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement - johan.vandendriessche@n-va.be
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Naar een gebundeld Vlaams aanbod in Brussel
In het vorig Nieuw-Vlaams Ketje hadden we het over ons plan 
om Vlaamse initiatieven in de hoofdstad te bundelen. Het 
aanbod van de Vlaamse Gemeenschap is breed: kinderopvang, 
scholen, culturele centra, welzijn, … Maar helaas nog té  
versnipperd in Brussel.

Op de Vlaamse feestdag diende Karl Vanlouwe daarom een 
parlementaire nota in om ons Vlaams aanbod beter op elkaar 
af te stemmen. Het is uitkijken naar de reactie van de andere 
partijen, maar de N-VA blijft de belangen van Vlamingen en 
Nederlandstaligen in Brussel alvast verdedigen.

Stel Park van Laken open voor publiek
De N-VA wil twee derde van het park van het Koninklijk Domein openstellen voor iedereen. 
Parlementsleden Cieltje Van Achter en Peter Buysrogge dienden hiervoor concrete voorstellen in.  
Hiermee wenst de N-VA tegemoet te komen aan de nood aan openbaar groen in het noorden van Brussel.
“Uit ons onderzoek is gebleken dat een groot deel van het koninklijk park al meer dan honderd jaar geleden had moeten opengesteld 
worden”, zegt Cieltje van Achter. “Via een nieuwe wet willen wij dit nu rechtzetten.”

“Wij stellen concreet voor om een publiek park te maken aan de kant van de Japanse Toren tot aan de Van Praetbrug en een publiek 
park aan de kant van Oud-Laken. Zo behoudt de koninklijke familie het historische park uit 1830 en kunnen de Brusselaars genieten 
in de opengestelde parken.”

Bij het openstellen moet er rekening gehouden worden met de veiligheid en met het natuurbehoud. Daarom is het belangrijk dat ook 
de politie en Leefmilieu Brussel meewerken.

“Vlaanderen bewijst 
dagelijks haar meer-
waarde in Brussel.  
Nu moeten we het  
Vlaams aanbod  
beter bekend maken.”

Karl Vanlouwe 
Vlaams volksvertegenwoordiger en 
senator - karl.vanlouwe@n-va.be

“Laat iedere Brusselaar 
tot rust komen in deze 
koninklijke groene long.”

 Cieltje Van Achter,
 Brussels volksvertegenwoordiger -  
cieltje.vanachter@n-va.be 
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Anderlecht 
Feest Vlaamse gemeenschap geen onverdeeld succes
Zomer op de koer: zo heette het feest van de Vlaamse gemeenschap in Anderlecht.  Zomeren deed het, maar dat bleek geen garantie 
voor succes. Vele verenigingen die van oudsher op de openingsdag aanwezig zijn met hun kraampjes lieten verstek gaan. 

De voornaamste redenen? Het ontbreken van enig teken dat dit om het feest van de Vlamingen in Anderlecht ging en een onzichtba-
re locatie achter de muren van de academie beeldende kunsten. 

Van een Vlaamse schepen verwacht je dat hij of zij de Vlaamse gemeenschap in de bloemetjes zet op haar feestdag. Niet dus in 
Anderlecht. De N-VA-fractie stemde dan ook tegen dit project.

Jette 
Jaarmarkt Jette: zelfs geen  
‘flamand de service’
Met veel plezier namen enkele N-VA’ers deel aan de officiële opening 
van de 141ste jaarmarkt van Jette op maandag 28 augustus 2017. 

Wel jammer dat geen van de sprekers het woord nam in het 
Nederlands, terwijl vele marktkramers en bezoekers toch 
Nederlandstalig zijn. Een gemiste kans voor het nochtans goed 
tweetalige Jetse schepencollege.

“In Anderlecht is de 11-juli- 
viering geen feest van de Vlaamse 
gemeenschap.”
Nadine Van Lysebetten,
 fractieleider N-VA Anderlecht 
nadine.vanlysebetten@n-va.be

Hugo De Deken, 
N-VA-gemeenteraadslid Anderlecht 
hugo.dedeken@n-va.be 

  Sara Rampelberg, gemeenteraadslid Jette - sara.rampelberg@n-va.be

  Geen welkom aan de Nederlandstaligen op de 
officiële opening van de jaarmarkt in Jette.

Sint-Agatha-Berchem
Bikini’s aanstootgevend?
Vreemd zicht op een kermisattractie: afgeplakte tekeningen van  
vrouwen in bikini. 

Burgemeester Riguelle (cdH) zou de uitbaatster hiertoe verplicht  
hebben. Officieel om jonge kinderen niet te choqueren. Maar alles 
lijkt erop te wijzen dat het gemeentebestuur een andere doelgroep niet 
voor het hoofd wilde stoten. “Onvoorstelbaar”, reageert Karl Vanlouwe 
(Vlaams Parlementslid) die de kat de bel aanbond.

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

  Wie mocht er niet worden gechoqueerd?
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Koekelberg
Nieuwe fontein op Simonisplein
Aan de basiliek werd op het Simonisplein een 
nieuwe fontein gezet. 

Het ontwerp van deze zilverkleurige ‘cacaoboon’ is van de 
hand van architecten van Atelier Breuer. De boon legt de link 
met de rijke chocoladegeschiedenis van de wijk waar vroeger 
de fabriek Victoria gevestigd was. 

De fontein kan zowel met water- als lichtcombinaties werken. 
Een mooie aanwinst voor Koekelberg.

Ukkel
Nieuwe woonproject op  
Engelandplateau krijgt fiat
Na 14 jaar van procedures hebben de promotoren van het 
Brussels Gewest een vergunning gekregen om op het Engeland-
plateau (een groot groen gebied) in Ukkel 238 appartementen 
en 60 huizen te bouwen. Al die jaren kreeg het project stevig 
weerwerk van bewoners. N-VA Ukkel is zich ervan bewust dat 
er woningen moeten bijkomen, maar we zijn ook zeer bezorgd 
dat er groene ruimte verdwijnt.

Ganshoren
Et pour les Flamands …
Het infoblad ‘Ganshoren Ensemble’ is volledig ééntalig 
Frans. Inwoners die een Nederlandstalige versie willen, 
moeten dit expliciet aanvragen bij de ‘Vlaamse’ schepen 
of OCMW-voorzitter. 

Het is onaanvaardbaar dat Vlamingen nog steeds als 
tweederangsburgers worden behandeld in Brussel. Het 
is duidelijk dat Brusselse Vlamingen in Ganshoren 
niets moeten verwachten van deze meerderheid zonder 
N-VA.

Sint-Jans-Molenbeek
Ban op cocktailsaus
De laatste jaren hebben in en rond de Gentsesteenweg een 
groot deel van de warme broodjeszaken, onder druk van een 
(al dan niet georganiseerde) shariapolitie, cocktailsaus uit 
hun assortiment gehaald. Dit omdat er een lage concentratie 
whisky in zit. Zelfs de halalvariant mag niet. Nog maar eens 
een teken aan de wand dat er een gevaarlijke evolutie aan de 
gang is in Molenbeek en bij uitbreiding Brussel.

 Zelfs een onschuldig sausje wordt door 
een kleine groep radicalen geviseerd.

 Een goed beleid moet zorgen voor een evenwicht 
tussen nieuwe woningen en groene ruimte.

Maarten Bijnens, 
voorzitter N-VA Molenbeek - maarten.bijnens@n-va.be 

“Ganshoren Ensemble? Maar blijkbaar wel zónder de 
Vlamingen.”
Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator - karl.vanlouwe@n-va.be

“Koekelberg huldigt zijn  
chocoladeverleden.”

Aster Van de Velde,  
voorzitter N-VA Koekelberg- 

Ganshoren-Sint-Agatha-Berchem  
aster.vandevelde@n-va.be

Margareta De Belder,
voorzitter N-VA Ukkel-Sint-Gillis-Vorst 
margareta.debelder@n-va.be
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Vorst
Animatiefilm van eigen bodem
De animatiefilm Bigfoot Junior, die deze zomer in de bioscopen speelde, 
werd volledig gemaakt in Vorst. Het bedrijf nWave bestaat sinds de 
jaren negentig en maakte eerder al een reeks succesvolle animatiefilms 
voor pretparken én bioscoopfilms. We denken daarbij aan Fly me to 
the Moon, de reeks  Sammy en onlangs nog Robinson Crusoe. In hun 
zevende langspeelfilm is de muziek ook van onze gemeente. Die werd 
meer bepaald geproduceerd door de artiesten van de band Puggy.

Sint-Gillis
De oorsprong van Sint-Gillis

Wist u dat de oorspronkelijke naam van Sint-Gillis ‘Obbrussel’ 
is? Dit betekent ‘hoog Brussel’. De gemeente kreeg vorm tussen 
de 7de en 11de eeuw. Aanvankelijk was Sint-Gillis een parochie 
van Vorst. Vanaf 1296 werd het aangehecht bij Brussel. 

In het Franse tijdperk werd het 
ingedeeld bij het kanton Ukkel en in 
1799 werd Sint-Gilllis een volwaardige 
gemeente. In 1811 ontstond de 
definitieve afbakening van het huidig 
grondgebied.

Margareta De Belder,
voorzitter N-VA Ukkel-Sint-Gillis-Vorst - margareta.debelder@n-va.be

Margareta De Belder,
voorzitter N-VA Ukkel-Sint-Gillis-Vorst - margareta.debelder@n-va.be

Hoe ziet de N-VA de toekomst van Brussel?
Dit stadsgewest verdient een 
radicaal andere aanpak
De Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en sp.a 
hebben op 20 september de historische kans gemist door in een 
vertrouwensstemming in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
geen afstand te nemen van de PS. Die partij zit in Brussel al 
28 jaar als dominante partij in de meerderheid en draagt de 
grootste verantwoordelijkheid voor de staat waarin onze straten, 
tunnels, metro en riolen zich bevinden, voor het gebrek aan 
veiligheid en netheid, voor de enorme (jeugd)werkloosheid, voor 
de politieke benoemingen en het Samusocial-schandaal,  voor 
het niveau van het Franstalig onderwijs, voor de veelheid aan 
overheidsinstellingen, voor het gebrek aan tweetaligheid, voor de achterkamerpolitiek en voor het gebrek aan ethiek in dit gewest. 
Partijen als Open Vld (19 jaar), CD&V (28 jaar), sp.a (23 jaar) en Groen (vorige regering) hebben de voorbije 25 jaar de PS gewoon 
laten doen en zelfs meegewerkt. 

De N-VA wil voor Brussel een radicaal ander beleid gesteund op de ‘Vlaamse aanpak’. Een aanpak van goede huisvader, die getuigt 
van daadkracht en rationeel handelen: efficiënt en transparant, eerlijk en kordaat. Een aanpak die de problemen durft te benoemen 
in plaats van ervan weg te kijken. De vluchtelingenproblematiek, de kanaalzone, de Oosterweelverbinding, het onverdoofd slachten: 
de N-VA bewijst dat het echt anders kan. De Brusselaars verdienen eindelijk ook zo’n aanpak.

“Partijen als Open Vld, 
CD&V, sp.a en Groen 
hebben de PS gewoon 
laten doen en zelfs 
meegewerkt.”

Johan Van den Driessche,  
N-VA-fractievoorzitter 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
johan.vandendriessche@n-va.be



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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