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Vlaanderen investeert in Brussel
In Brussel is Vlaanderen mee verantwoordelijk voor o.a. onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en integratie.
Belangrijke materies waar Vlaanderen elke dag opnieuw zijn meerwaarde bewijst in Brussel. Met de zogenaamde Brussel-norm engageert Vlaanderen zich ertoe om vijf procent van zijn budget te spenderen aan
beleid in onze hoofdstad. Vlaanderen komt deze belofte na.
Onderwijs

Het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel is een succesverhaal met
bijna 150 kleuterscholen, meer dan
130 lagere scholen, en een zestigtal
secundaire scholen. Iedereen erkent de
kwaliteit van deze scholen. De Vlaamse
Regering investeerde vorig jaar meer
dan 635 miljoen euro in het onderwijs
in de hoofdstad.

Integratie

Brussel is zeer divers. Om onze stad
leefbaar te houden, moeten we de
vele nieuwkomers integreren. Ze
moeten niet alleen onze taal leren,
maar ook onze Westerse normen en
waarden accepteren, zoals vrijheid van
meningsuiting en gelijkheid tussen
man en vrouw. Voor het integratie- en
inburgeringsbeleid in Brussel trekt
N-VA-minister Liesbeth Homans maar
liefst 13 procent van haar budget uit.
Hiermee spant zij de kroon op vlak van
de Brussel-norm.

Cultuur

Het informatiecentrum Muntpunt, met
Nederlandstalige bibliotheek, promoot

Wij zullen Brussel nooit
loslaten. Vlaanderen bewijst
elke dag opnieuw zijn
belang en meerwaarde voor
onze hoofdstad.
- Karl Vanlouwe, Vlaams
volksvertegenwoordiger en senator karl.vanlouwe@n-va.be

het Vlaamse aanbod in Brussel. Je kan
er terecht voor informatie over wonen,
werken, studeren en meer. Door de
centrale ligging vervult Muntpunt
ook de rol van ontmoetingsplek voor
Brusselse Vlamingen en iedereen die
kennis wil maken met onze Vlaamse
gemeenschap. Muntpunt organiseert
bovendien mee de 11 julifestiviteiten
voor de Vlaamse feestdag.

Blijven investeren

In het Vlaams Parlement bijt Karl
Vanlouwe zich vast in het dossier rond
de Vlaamse aanwezigheid in Brussel.
Elk jaar vraagt hij de cijfers op bij de
verschillende ministers. Zo houdt Karl
druk op de ketel. Ook in de toekomst
kan u op hem rekenen om de VlaamsBrusselse belangen veilig te stellen.

De Brusselse N-VA-afdelingen
wensen u een zalige Kerst en
een schitterend 2017!
V.U.: Lieven Tack, Groenstraat 2A, bus 32, 1210 Sint-Joost-ten-Node
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Eén ongeval per week in Leopold II-tunnel

Voorzitter Lieven Tack:

“Ondanks een jaar vol droefnis wenst de N-VA u prettige
feestdagen”
Beste lezer,
We naderen het einde van 2016, een jaar
waarin niet veel positiefs te rapen viel.
Het verdriet van de aanslagen van 22
maart doorkruist alles. Tijdens de kerstperiode omhelzen we elkaar traditioneel
met warme wensen. De woorden ‘zalig’
en ‘vrolijk’ zullen ons om de oren vliegen.
En met de aanslagen in het achterhoofd
zal elkeen net iets langer stilstaan bij deze
wensbetuigingen.
Investeren in vrede en samenhang
Vrede en samenhang worden steeds kostbaarder, ook in een divers en kosmopolitisch Brussel. Onze politici moeten dat
elke dag opnieuw mee steunen. Vlaanderen doet dat door stevig te investeren in
onze hoofdstad. Karl Vanlouwe heeft het
er uitgebreid over op de eerste pagina van
dit Nieuw-Vlaams Ketje.

N-VA-vrijwilligers drukken stempel op alle
Brusselse gemeenten
Verder schenken we veel aandacht aan het
lokale reilen en zeilen in onze gemeenten.
Zo hebben we twee nieuwe afdelingen
opgericht in Vorst-Sint-Gillis-Ukkel en
Elsene-Oudergem-Watermaal-Bosvoorde.
Dankzij de inzet van gedreven N-VA’ers
en vele vrijwilligers blijven we onze
stempeldrukken op dit gewest.
Met deze woorden sluit ik af en wens ik
u veel leesgenot. Graag zie ik u op onze
nieuwjaarsreceptie van 5 februari om 11
uur in De Gulden Boot.
Lieven Tack
voorzitter arrondissementeel bestuur
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
lieven.tack@n-va.be

AGENDA

N-VA: actief in heel Brussel

U komt toch ook?
 5 FEBRUARI – 11 UUR

NIEUWJAARSRECEPTIE N-VA BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
in De Gulden Boot (Grote Markt 24, 1000 Brussel). Inschrijving verplicht bij
Aster Van de Velde tegen uiterlijk 20 januari op volgend e-mailadres: aster.
vandevelde@n-va.be.

Waar je ook woont in Brussel, je kan terecht op de nagelnieuwe
website van N-VA Brussel voor het laatste nieuws uit jouw gemeente. Ontdek op de site wie zich in jouw gemeente inzet voor jou en
welke activiteiten de N-VA-afdelingen nog gepland hebben.
www.n-va.be/brussel

brussel@n-va.be
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In 2015 werden 51 ongevallen
geregistreerd in de Leopold
II-tunnel en 273 ongevallen in
alle Brusselse tunnels samen.
“Dit is een onverantwoord hoog
aantal ongevallen, vooral omdat
het bestuur sinds 2010 weet dat
de gevolgen dramatisch zijn als
een wagen in brand vliegt door
een ongeval in de tunnel”, hekelt
parlementslid Cieltje Van Achter.
Uit de documenten van de
Tunnelcommissie blijkt dat bij brand in
de langste Brusselse tunnel de aanwezige
bestuurders omgeven worden door
hete en giftige rook die niet voldoende
wordt afgezogen. De nooduitgangen
zijn bovendien moeilijk toegankelijk. De
veiligheid van de hulpdiensten kan niet
gegarandeerd worden en er is een risico
op instorting van de tunnel.

Ontradende snelheidscontroles én betere brandveiligheidsplannen zijn dringend
nodig in de tunnel.
Cieltje Van Achter,
Brussels volksvertegenwoordiger cieltje.vanachter@n-va.be

Met deze gekende analyse zou je
verwachten dat de Brusselse regering er
alles aan doet om te voorkomen dat er
ongevallen gebeuren in de Leopold IItunnel. Toch gebeurt dit niet. Overdreven

snelheid is de eerste oorzaak van de vele
ongevallen in de tunnels. “Die kan je
nochtans makkelijk aanpakken door
effectieve ontradende snelheidscontroles”,
besluit Van Achter.

Antwerpen verzamelt vijf keer meer zwerfvuil dan Brussel
In Brussel wordt per inwoner drie
kilogram zwerfvuil verzameld,
in Antwerpen 16 kilogram. Vijf
keer zoveel dus. Brussel maakt
dan ook te weinig werk van
zwerfvuilbestrijding hoewel
er twee soorten vuilnisbakken
bestaan (de stad en het gewest).
Sommige inwoners zijn de onverzorgde
straten, stegen en pleintjes misschien
gewoon maar (buitenlandse) bezoekers
laten het niet na om hierover te klagen.
Het is kentekenend dat je die boodschap
nooit hoort over pakweg Antwerpen.
Omdat het gewest en de meeste
gemeenten hier tekort schieten, heeft
de Brusselse N-VA een 20-puntenplan
gecreëerd onder het motto ‘Samen
houden wij onze buurt net’. Blikvangers
zijn o.a. slimme camera’s, sorteerstraten,
gerichte acties tegen sluikstorters op basis
van daderprofielen, het betrekken van

Een netheidsbarometer moet
uitmonden in de netste wijk
van Brussel.
Johan Van den Driessche,
N-VA-fractievoorzitter Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, gewezen ondernemer, johan.vandendriessche@n-va.be
scholen, verenigingen en handelszaken
en een netheidsbarometer die uitmondt
in de ‘netste wijk van Brussel’. Ook een
herverdeling van de bevoegdheden over

afvalbeleid in het gewest staat in het plan.

www.n-va.be/brussel
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Afschaffing GGC is druppel op hete plaat

Vervoort wil morrelen aan wettelijke
beschermingsmechanismes Brusselse Vlamingen
Onlangs lanceerde de minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering het voorstel om
de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) op te laten gaan in het Gewest. Er
zijn veel voorstellen om Brussel te vereenvoudigen,
zoals bijvoorbeeld de fusie van gemeenten. Maar
Vervoort kiest er net de afschaffing van de GGC uit.

Vervoort, Vanhengel en Smet dragen
bij aan de institutionele verfransing
van Brussel.

Anderlecht

Geen plan van aanpak om overlast op te lossen
Hoewel de politie aanwezig is op het Dapperheidsplein, is er meer nodig om de overlast die sommige Romazigeuners veroorzaken,
aan te pakken. Volgens N-VA-gemeenteraadsleden Nadine Van Lysebetten en Hugo De Deken moet de gemeente meer inzetten op
preventie.
De N-VA vroeg de schepen van Preventie naar zijn plannen hieromtrent. Schepen
Akouz antwoordde met een onsamenhangend verhaal waarin Romazigeuners
onterecht beschuldigd worden van diefstal en daardoor gestigmatiseerd worden.
Meer nog, in plaats van concrete maatregelen voor te stellen, vertelde de van origine
Marokkaanse schepen zelf gestigmatiseerd te zijn vanwege zijn afkomst. Is dit een
excuus voor zijn onmacht om de overlast niet aan te pakken?

Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger
liesbet.dhaene@n-va.be

Problemen benoemen werkt stigmatiserend volgens
schepen Akouz (PS).

Het gaat om ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden, zoals ouderenen gezondheidszorg, waarbij dienstverlening in de eigen taal
extra belangrijk is. Vandaar dat de Nederlandstalige minderheid
er ook extra beschermd wordt. Dit heeft niets te maken met
institutionele vereenvoudiging om Brussel efficiënter te maken,
maar alles met het officieel verankeren van de verfransing van
Brussel.

N-VA-fractieleider Nadine Van Lysebetten (nadine.vanlysebetten@n-va.be)
en gemeenteraadslid Hugo De Deken (hugo.dedeken@n-va.be)

Ukkel

De GGC-instellingen – zoals de IRIS-ziekenhuizen – zijn
berucht om hun gebrekkige kennis van het Nederlands. De
verantwoordelijke Vlaams-Brusselse ministers laten begaan. Nu
werken Vanhengel (Open Vld) en Smet (Sp.a) zelfs actief mee
aan de institutionalisering van deze verfransing. De CD&V
met staatssecretaris Bianca Debaets weigert intussen kleur te
bekennen.

Ukkel moet groen en leefbaar blijven

Sint-Jans-Molenbeek
Fietsen in Molenbeek = hindernissenparcours
Molenbekenaar Simon Steverlinck gaat als burger de
burgemeester interpelleren over het gedoogbeleid ten opzichte
van fietspadparkeerders. De lokale N-VA steunt dit initiatief, ook
al komt het niet van ons. In 2012 stond dit wel in ons programma
en toen klaagden we ook al de barslechte situatie op de
Gentsesteenweg aan. We stellen vast dat de nieuwe burgemeester
op vier jaar tijd niets heeft veranderd.

Daarkom eindelijk dicht

Lees de open brief van Simon Steverlinck op
www.simonsteverlinck.com

Het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom in het exclusieve pand La Gaité aan de Nieuwstraat heeft eindelijk de deuren
gesloten. Al jaren pleit Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger uit Brussel, voor de sluiting van dit geesteskind van
de toenmalige minister van Cultuur. Karl Vanlouwe betreurt de
enorme geldverspilling voor dit project, maar is tevreden dat de
belastingbetaler nu eindelijk verlost is van dit probleemdossier.

Ik strijd al tien jaar tegen Daarkom. Eindelijk
stopt de geldverspilling.
Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
karl.vanlouwe@n-va.be

Elf Turkse imams niet meer welkom
Op niet-erkende moskeeën hebben we
nauwelijks controle.
Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

brussel@n-va.be
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Maarten Bijnens - bestuurslid N-VA Molenbeek
maarten.bijnens@n-va.be

De talrijke bouwprojecten in Ukkel mogen niet
ten koste gaan van het groen in de gemeente.
Margareta De Belder, bestuurslid N-VA-arrondissement Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - margareta.debelder@n-va.be
Wat trekt ons aan om te komen wonen in Ukkel? Ondermeer
de groene en leefbare omgeving die Ukkel biedt zo dicht bij de
drukke stad. Maar het succesvolle evenwicht tussen gebouwen,
woningen en groen dreigt stilletjes in het gedrang te komen
door de talrijke nieuwe investeringen. Onder andere de nieuwe
appartementsgebouwen in onze gemeente hakken stevig in op
de nog aanwezige stukjes groen. Een sterk politiek beleid zou
hier paal en perk aan kunnen stellen.

www.n-va.be/brussel
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Sint-Agatha-Berchem

Niveau Vier brengt politie-inspanningen tot in de huiskamer
Onlangs toonde tv-zender VIER een levensechte reportage over de werking van de
politiezone Brussel-West, in het kader van het Kanaalplan van N-VA-minister Jan
Jambon. Ongezien wat politiemensen allemaal beleven: zoeken naar Syriëstrijders,
drugs, illegalen, zwartwerk, verkrachters, razzia’s in bepaalde ‘nesten’ … Bewonderenswaardig hoe gemotiveerd en gedreven politiemensen zich van hun moeilijke en
gevaarlijke taken kwijten. Een dikke proficiat is dan ook op zijn plaats. Zeker ook aan
de politie van St.-Agatha-Berchem!

Een woordje van dank aan de politie om de veiligheid te
waarborgen, is zeker gepast.
Regine Heyvaert, penningmeester N-VA Koekelberg-GanshorenSint-Agatha-Berchem - regine.heyvaert@n-va.be

Jette

Vlaanderen bouwt jeugdhuis
Aan het Kardinaal Mercierplein in Jette, vlak naast het station, werd de afgelopen
maanden een nieuw pand opgetrokken dat dienst zal doen als jeugdhuis. Jeugdhuis
De Branding zal er zijn vaste stek krijgen maar ook andere jeugdverenigingen zijn er
welkom. Het gebouw werd opgetrokken met fondsen van de Vlaamse Gemeenschap op
een grond van de gemeente Jette. De officiële opening is voorzien voor begin december
2016.

De N-VA is verheugd dat er een nieuw jeugdhuis wordt
geopend in Jette.
Sara Rampelberg, gemeenteraadslid Jette - sara.rampelberg@n-va.be

Nieuwe N-VA-afdeling Ukkel-Sint-Gillis-Vorst

Ganshoren

Op 24 oktober 2016 werd in het
Candelaershuys in Ukkel het bestuur
verkozen van de kersverse N-VAafdeling Ukkel-Sint Gillis-Vorst met
als voorzitter Margareta De Belder.

Minister Jambon promoot veiligheid op school
Minister van Veiligheid & Binnenlandse
Zaken, Jan Jambon (N-VA), promoot het
noodnummer 112 in lagere scholen. Daarom
bezocht hij de leerlingen van Sint-Lutgardis
en Notre-Dame de la Sagesse in Ganshoren.
Met een promotiefilmpje en aanvullend
lesmateriaal legde hij het belang van het
noodnummer uit, zodat kinderen weten hoe
en wanneer ze 112 kunnen gebruiken.

Het ‘groene’ deel van Koekelberg
Koekelberg is één van de kleinste gemeenten, met de
hoogste bevolkingsdichtheid, en beschikt toch over één
van de grootste groene ruimten in Brussel (17 ha): het
Elisabethpark, in de schaduw van de Basiliek. Het is een
klassiek historisch park, in dezelfde geest als het Jubelpark.
Er is een opmerkelijke fauna en
flora aanwezig
in het park, dat
werd geklasseerd
op 8 november
1972. Sinds 14 juli
2006 is het park
beschermd gebied
van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest.

Aster Van de Velde - voorzitter N-VA Koekelberg-Ganshoren-Berchem - aster.vandevelde@n-va.be

brussel@n-va.be
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Veiligheid begint op jonge
leeftijd. We moeten kinderen leren hoe te reageren in
noodsituaties.

“Wij gaan voluit voor de belangen van
de Brusselse Vlamingen in Ukkel, SintGillis en Vorst, met goed bestuur voor
alle Brusselaars. We vragen bovendien
dat het gewest de Europese rol van
Brussel niet langer verwaarloost”, zegt
de nieuwe voorzitter.

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

Sint-Gillis

Hortahuis
Het Hortahuis, dat
zich in de Amerikaansestraat
bevindt, werd
onlangs volledig
vernieuwd. Omdat
er altijd veel volk
buiten op het
voetpad te wachten
stond, werd het
huis voorzien van een onthaalruimte.

Van links naar rechts: Willem Vandenbussche, Johan Van den Driessche, Margareta De
Belder, Herman A.O. Willems, Sara Rampelberg en Augustin Atcheba.

Hoe ziet de N-VA de toekomst van Brussel?

Klantvriendelijke administratie en minder politici
Politici en de administratie zijn er voor de mensen en niet omgekeerd. Daarom
heeft dit gewest nood aan meer integer bestuur en een efficiënte, tweetalige en
klantvriendelijke organisatie.

Om over meer plaats te beschikken, hebben de eigenaars (gemeente
Sint-Gillis) het aanpalende Hilsthuis aangekocht, waar nu het onthaal,
een tentoonstellingszaal, een archief en een onderzoekscentrum met
duizenden boeken over Jugendstil zijn in ondergebracht.

De administratie moet ook een aantrekkelijke werkgever worden die definitief komaf maakt met politieke benoemingen. Bovendien moet de financiële
controledienst op de administratie, die volgens het Rekenhof nauwelijks werkt,
dringend terug functioneren. Voor elke administratieve last moeten in alle geval
twee andere worden geschrapt.

De nodige fondsen werden aangebracht door Beliris, dat de aankoop en
de herinrichting van het Hilsthuis financierde.

De administratie is er voor de mensen en niet omgekeerd.

Margareta De Belder, bestuurslid N-VA-arrondissement Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - margareta.debelder@n-va.be

Johan Van den Driessche - N-VA-fractievoorzitter Brussels Hoofdstedelijk Parlement,
gewezen ondernemer, johan.vandendriessche@n-va.be

www.n-va.be/brussel
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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