
  brussel@n-va.be I  www.n-va.be/brussel I jaargang 2017 I nr. 1 I april

NIEUW-VLAAMS KETJE
EDITIE: BRUSSEL STAD (HAREN, LAKEN, NEDER-OVER-HEEMBEEK), ELSENE, ETTERBEEK, EVERE, OUDERGEM, SCHAARBEEK, 

SINT-JOOST-TEN-NODE, SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, SINT-PIETERS-WOLUWE & WATERMAAL-BOSVOORDE

V.U.: Lieven Tack, Groenstraat 2A, bus 32, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Nog steeds bitter weinig 
Nederlands in de Brusselse 
instellingen
De Vlaamse instellingen hebben een enorm succes 
bij de anderstalige Brusselaars. Je zou verwachten 
dat meer Nederlands in Brussel dankzij de Vlaamse 
instellingen leidt tot meer Nederlands in de dienst-
verlening van de Brusselse instellingen, ten voordele 
van de Brusselse Vlamingen. Maar dit blijkt niet het 
geval te zijn.

Meer respect voor Nederlands bij Brusselaars …
De kwaliteit van de Vlaamse instellingen, en ook het feit dat 
je in Brussel tweetalig moet zijn om een job te hebben, zorgt 
ervoor dat de Vlaamse instellingen een enorm succes hebben 
bij de anderstalige Brusselaars. De Vlaamse onderwijs-, 
cultuur- en zorginstellingen staan ook wagenwijd open voor 
deze Brusselaars. Meer en meer wint het Nederlands hierdoor 
aan respect bij onze mede-Brusselaar. In de horeca en winkels 
hoor je meer Nederlands. En het is hartverwarmend om in de 
Brusselse straten het Nederlands te horen uit kindermonden, 
overduidelijk het product van het Vlaams onderwijs.

… maar niet bij het beleid
Maar de sympathie voor het Nederlands bij de Brusselse 
bevolking vertaalt zich niet in sympathie van de Brusselse 
beleidsmakers voor het Nederlands in hun instellingen. Drie 
op vier aanwervingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s 
zijn in strijd met de taalwetgeving. Toch treden de Brusselse 

voogdijministers (Vlaams én Franstalig) bewust en consequent 
nooit op tegen inbreuken op de taalwetgeving. 

Vlaams-Brusselse beleidspartijen roeren zich niet
En de Vlaams-Brusselse beleidspartijen? Zij nemen de begrippen 
‘Brusselse Vlaming’ of ‘Vlaamse Brusselaar’ zelfs niet meer 
in de mond in hun beleid t.a.v. de Vlaamse instellingen in 
de hoofdstad. Bovendien zijn ze medeplichtig aan het anti-
Nederlandse beleid binnen de Brusselse instellingen en 
overheden. De Brusselse Vlamingen verliezen dus tweemaal. 
En dit dankzij hun eigen verkozenen.

“De bevoegde Brusselse ministers (Vlaams én 
Franstalig) treden bewust en consequent nooit 
op tegen inbreuken op de taalwetgeving.”
Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger - 
liesbet.dhaene@n-va.be

Wa�?Wa�?

� 20 aprilapril 20172017� � 1818u3030

metmet Mia DoornaertMia DoornaertMia Doornaert, 
Theo FranckenTheo FranckenTheo Francken en
Liesbet DhaeneLiesbet DhaeneLiesbet Dhaene

���� InburgeringInburgeringInburgeringInburgering,
Asiel Asiel enen migratie migratie migratieen migratieenen migratieen
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Beste lezer,

Toen de Franse dichter Baudelaire in 1864 
naar Brussel kwam, schreef hij: “On ne sait 
pas le français, personne ne le sait, mais tout 
le monde affecte de ne pas savoir le flamand. 
C’est de bon goût.” Ruim 150 jaar later is 
onze hoofdstad nog niet ontdaan van deze 
‘goede smaak’. 

Wordt u in de winkels van de Nieuwstraat 
ook steevast aangesproken met een eentalig 
“bonjour” of “bonsoir”? Heeft u het ook al 
meegemaakt dat de agent in de straat nu eens 
beschaamd dan weer schaamteloos zegt geen 
Nederlands te spreken? Dan vraag ik me al 
snel af waarom ik me omwille van mijn eigen 
taal in deze zogenaamde verdraagzame stad 
gediscrimineerd voel.

Onlangs nog werd ik voor buitenaards 
aangekeken toen ik in mijn warenhuis in 
het centrum van mijn hoofdstad mijn eigen 
taal sprak en de kassierster er een collega bij 
haalde “parce qu’il y a quelqu’un ici qui parle 
l’anglais”. 

Het zijn maar enkele voorbeelden van wat 
ik – en wellicht velen van jullie – geregeld in 
Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen, mijn 
hoofdstad, meemaak. Brussel en onze taal: 
het is helaas geen perfect huwelijk, maar 
eerder een latrelatie. Elke dag opnieuw 
moeten wij als Brusselse Vlamingen 
opkomen voor onze eigen taal in onze 
eigen hoofdstad. Dat is waar we voor 
gaan, dat is waar de N-VA voor staat: 
Nederlands Voor Alles.

Woord van de voorzitter
Nederlands en Brussel: geen perfect huwelijk

aangekeken toen ik in mijn warenhuis in 
het centrum van mijn hoofdstad mijn eigen 
taal sprak en de kassierster er een collega bij 
haalde “parce qu’il y a quelqu’un ici qui parle 

Het zijn maar enkele voorbeelden van wat 
ik – en wellicht velen van jullie – geregeld in 
Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen, mijn 
hoofdstad, meemaak. Brussel en onze taal: 
het is helaas geen perfect huwelijk, maar 

AGENDA

“Elke dag opnieuw moeten wij als Brusselse Vlamingen opkomen 
voor onze eigen taal in onze eigen hoofdstad.”
Lieven Tack, voorzitter N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest - lieven.tack@n-va.be

N-VA: actief in heel Brussel
U komt toch ook?

 20 APRIL – 18.30 UUR
Spreekavond over inburgering, asiel en migratie met Theo Francken, Mia Doornaert en 
Liesbet Dhaene in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 
1000 Brussel. 

Inschrijven VIA carla.adams@n-va.be of telefonisch bij Carla Adams: 02 549 64 69.

 22 APRIL
Daguitstap naar Frans-Vlaanderen. Meer info en inschrijvingen via Maurits Camps: 
0498 34 40 05 of via maureliane@skynet.be. 

 11 JUNI – 12 UUR
Balletjes-met-kriekenfestijn in Gemeenschapscentrum Everna (Sint-Vincentiusstraat 
30, 1140 Evere) – Inschrijven via schaarbeek-evere@n-va.be of telefonisch bij Philip 
Surmont op 0486 68 16 69. Een organisatie van de N-VA-afdeling Schaarbeek-Evere.
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Oude politieke cultuur blijft duren

Brusselse transparantie is een 
schijnmanoeuvre 
Alle media stonden er bol van, en terecht: Brussel verdient 
transparanter bestuur. Want beslissingen die worden 
genomen in de achterkamers, zijn doorgaans niet fraai. 
Brussels N-VA parlementslid Cieltje Van Achter hee�  
al vele keren de Brusselse regering opgeroepen om een 
transparant beleid te voeren.  

Ze klaagt aan dat het parlement 
geen kopie krijgt van heel 
wat regeringsbeslissingen, 
zoals de plannen rond het 
megashoppingscentrum NEO 
dat de Brusselse regering wil 
bouwen op de Heizelvlakte of 
de investeringsplannen voor het 
openbaar vervoer. Waarom mag 
het parlement en de Brusselaar 
zelfs geen kopie krijgen van het 
fietspadenplan? Het parlement 
moet kunnen controleren waar 
het belastinggeld naartoe gaat. 

Minister-president Vervoort heeft 
nu beslist de samenvattingen van 
de regeringsbeslissingen online 
te plaatsen. Dit is evenwel een 
puur schijnmanoeuvre, want 
de regeringsbeslissingen zelf 
worden nog steeds angstvallig 
achtergehouden. Deze 
Brusselse regering blijft 
steken in oude politieke 
cultuur.

PS-voorstellen voor behoorlijk 
bestuur in Brussel zijn ongeloof-
waardig
De maatregelen  die de PS voorstelt voor meer e�  ciëntie en 
transparantie in de politiek  zijn gewoon niet geloofwaardig. 
De wijze waarop die partij in Brussel aan politiek doet, zegt 
voldoende. Onder meer het Eurostadion, het Koninklijk Circus 
en Brussels Expo zijn daarvan enkele trieste voorbeelden.

Als de PS echte transparantie wil, 
moet ze er eerst voor zorgen dat de 
regels van openbaarheid van bestuur 
van toepassing zijn op alle vzw’s en 
NV’s die de gemeenten en het gewest 
oprichten. Momenteel ontsnappen die 
aan alle parlementaire en 
gemeentelijke controle.

Fusie van gemeenten en politie-
zones: de enige juiste oplossing
Bovendien, als we Brussel écht effici-
ent willen maken, dan moeten we in 
eerste instantie werk maken van een 
fusie van de gemeenten en politie-
zones. In dit gewest zijn er vandaag 

immers niet minder dan 1 100 politieke 
mandaten en 50 politieke instellingen. 
Als we dat niet hervormen, dan blijft 
de politiek een ver-van-mijn-bed-
show voor de mensen. En daar schiet 
niemand mee op.

Van gewestelijk stemrecht voor 
niet-Belgen (nog een PS-voorstel) is 
de N-VA ook geen voorstander. Wie 
duurzaam wil participeren aan de 
democratie is welkom. Maar dan is er 
een belangrijke voorwaarde: je moet je 
eerst inburgeren én de Belgische 
nationaliteit aanvragen.

“Het parlement moet kunnen controleren 
waar uw belastinggeld naartoe gaat.”
Cieltje Van Achter, Brussels volksvertegenwoordiger - 
cieltje.vanachter@n-va.be

“Wie als niet-Belg gewestelijk stem-
recht wil, is welkom. Maar dan moet 
je je wel inburgeren en de Belgische 
nationaliteit aanvragen.”
Johan Van den Driessche, 
N-VA-fractievoorzitter Brussels Hoofdstedelijk Parlement - 
johan.vandendriessche@n-va.be
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Brusselse lage-emissiezone: 
veel geblaat, weinig wol
Dat Brussel onder zware druk van Europa eindelijk besliste om een 
lage-emissiezone (LEZ) in te richten in de hoofdstad, is een goede 
zaak. De zone zou binnen tien maanden in werking treden. Het is dan 
ook verontrustend dat minister Fremault (cdH) nog steeds aan het 
wachten is op resultaten van verschillende studies en analyses. 
Bovendien weigert zij in te gaan op concrete vragen. 

De Brusselaars roepen luidkeels om een efficiënt beleid waarbij de 
Brusselse luchtverontreiniging wordt aangepakt, maar die belofte 
maakt de hoofdstedelijke regering niet waar. De politici van de 
meerderheid spelen daardoor met de gezondheid van de Brusselaar!

Afschaffi ng GGC zou verfransing 
in de hand werken
De Brusselse instellingen zijn hopeloos complex. Eén derde 
van de structuren werkt, één derde werkt slecht, en één 
derde werkt tegen. Brussel hervormen moet dan ook een 
prioriteit zijn. Denk daarbij vooral aan de fusie van de 
gemeentes en de politiezones.

Maar Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) liet een heel 
ander ballonnetje op: de afschaffing van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC). Dit is echter helemaal geen voorstel 
van institutionele vereenvoudiging, maar een voorstel van institutionele 
verfransing. De GGC is namelijk de structuur waar de twee 
taalgemeenschappen samen komen in Brussel en waarbij de Vlaamse 
minderheid beschermd wordt.

Over dit voorstel ondervroeg ik in het Vlaams Parlement Sven Gatz, 
de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, die met raadgevende 
stem in het GGC-college zetelt. De minister pakt altijd uit met zijn 
rol als bruggenbouwer met andere overheden. Nu moet hij die functie 
gebruiken om de Brusselse Vlamingen te verdedigen en dit ideetje van 
Vervoort naar de prullenbak te verwijzen.

“De N-VA verzet zich tegen elke 
poging om de positie van Vlamingen 
in de hoofdstad te verzwakken.”
Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
karl.vanlouwe@n-va.be

“Het is hoog tijd dat de Brusselse luchtverontreiniging 
wordt aangepakt.”
Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger - liesbet.dhaene@n-va.be
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Sint-Lambrechts-Woluwe 
Traditionele Vlaamse-Brusselse partijen 
willen Maingain niet schorsen als burge-
meester
De Wolu-Info, het gemeentelijk informatieblad, is nu al twee jaar in strijd 
met de taalwet. Een motie van Liesbet Dhaene om Maingain voor drie maan-
den te schorsen als burgemeester, werd gesteund door de voltallige Brusselse 
oppositie (MR, Ecolo, Groen en PTB). Open Vld, CD&V en sp.a steunden de 
motie echter niet. Maingain kan dus ongestoord verder doen.

Etterbeek
Gemeente voorziet geen Nederlandstalige 
vakantiestages 
Etterbeek heeft haar programma van de sportieve en creatieve stages in de 
gemeente bekendgemaakt. De gemeente voorziet een uitgebreid assortiment 
van activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. Goed 
nieuws. Helaas voorziet de gemeente geen enkele stage in het Nederlands. 
De gemeente voelt zich blijkbaar niet verantwoordelijk voor een fijne 
vakantiestage voor de Nederlandstalige kinderen uit de gemeente.

Brussel-stad
Grote leegstand in Brusselse handelszaken
De leegstand van handelszaken bedraagt in bepaalde wijken 27 procent en nam het afgelo-
pen jaar met maar liefst 40 procent toe. Met Docks en NEO erbij zullen de cijfers nog slech-
ter worden. Er is dringend nood aan een specifiek beleid voor de Brusselse kleinhandel.

Dit geldt trouwens ook voor de omgeving van de centrale lanen. Dit zal niet lukken 
zonder de hoge lokale belastingen aan te pakken. Die liggen 28 tot 38 procent hoger 
dan in Waals- en Vlaams-Brabant. Dat de samenwerking met het gewest inzake 
handelszaken wordt afgebouwd, is ook onbegrijpelijk.

“Open Vld, sp.a en CD&V laten de Vlamingen in 
Sint-Lambrechts-Woluwe in de steek!”
Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger - liesbet.dhaene@n-va.be

“Ook de gemeente moet werk maken van 
vakantiestages voor Nederlandstalige kinderen.”
Cieltje Van Achter, Brussels volksvertegenwoordiger - 
cieltje.vanachter@n-va.be

pen jaar met maar liefst 40 procent toe. Met Docks en NEO erbij zullen de cijfers nog slech-
ter worden. Er is dringend nood aan een specifiek beleid voor de Brusselse kleinhandel.

Dit geldt trouwens ook voor de omgeving van de centrale lanen. Dit zal niet lukken 
zonder de hoge lokale belastingen aan te pakken. Die liggen 28 tot 38 procent hoger 
dan in Waals- en Vlaams-Brabant. Dat de samenwerking met het gewest inzake 
handelszaken wordt afgebouwd, is ook onbegrijpelijk.

“De leegstand van handelszaken is het afgelopen 
jaar toegenomen met 40 procent.”
Magda Debrouwer, voorzitter N-VA Brussel-stad - magda.debrouwer@n-va.be
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Schaarbeek
Docks Bruxsel veroorzaakt meer 
spoorlopers
In 2014 stierven nog twee jongens tussen Schaarbeek station 
en Brussel-Noord omdat ze op de sporen liepen. Sinds de 
opening van Docks Bruxsel neemt het aantal spoorlopers 
langs de achterkant van Schaarbeek station toe. Cieltje Van 
Achter roept mobiliteitsminister Smet, Infrabel en Docks 
Bruxsel op om dit levensgevaarlijk en totaal onaanvaardbaar 
probleem op te lossen. 

De N-VA vraagt dat de minister werk maakt van een correcte 
bewegwijzering naar het shoppingcenter. Ook moet er een 
ontradende omheining geplaatst worden en de tunnel onder 
de sporen moet worden doorgetrokken.

Evere 
‘Balletjes met Krieken’-festijn op 
11 juni 
N-VA Schaarbeek-Evere nodigt u uit op haar ‘balletjes met 
krieken’-festijn. Dit festijn vindt plaats op 11 juni vanaf 12 
uur in het gemeenschapscentrum Everna. Schaarbeek staat 
bekend om zijn krieken en dit lekkere fruit gaat perfect samen 
met ‘ballekes’. Allen welkom om van deze klassieker te komen 
smullen!

Sint-Joost-ten-Node
Discipelen van Erdogan voeren 
campagne in gemeente
Begin maart kwam een voormalig AKP-minister campagne 
voeren in Sint-Joost-ten-Node. Hij kwam stemmen ronselen 
voor een referendum dat op 16 april in Turkije plaatsvindt. 
 
Moeten wij echt gedogen dat discipelen van Erdogan hier 
campagne komen voeren voor een referendum dat de 
democratie in Turkije verder uitholt? De N-VA vindt dit 
fenomeen op zijn zachtst verontrustend. Het mag niet de 
bedoeling zijn dat partijpolitieke conflicten van andere landen 
naar ons grondgebied geïmporteerd worden.

Watermaal-Bosvoorde
N-VA voert valentijnsactie op markt
Op zondag 12 februari voerde de N-VA actie op de markt 
aan het gemeentehuis van Watermaal-Bosvoorde op het 
Gilsonplein. De markt vindt iedere zondag van 8 uur tot 
13.30 uur plaats. De lokale afdeling deelde ter gelegenheid van 
Valentijn N-VA-chocolaatjes uit aan de bezoekers. Jong en oud, 
marktkramers en bezoekers uit alle hoeken van Brussel en het 
land genoten van de lekkere traktatie.

“Sinds de opening van 
Docks Bruxsel neemt het 
aantal spoorlopers toe. 
Deze levensgevaarlijke 
situatie moet dringend 
aangepakt worden.”
Cieltje Van Achter, Brussels volks-
vertegenwoordiger uit Schaarbeek 
- cieltje.vanachter@n-va.be

“Andere landen moeten 
partijpolitieke confl icten 
niet naar ons grondgebied  
importeren.”

Lieven Tack, 
voorzitter N-VA Sint-Joost-ten-
Node - lieven.tack@n-va.be

 Inschrijven via schaarbeek-evere@n-va.be of telefonisch bij 
voorzitter Philip Surmont op 0486 68 16 69.
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Sint-Pieters-Woluwe
Gemeente is taalklachtenkampioen
Sinds juni 2014 behandelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht 
(VCT) honderd klachten over inbreuken op de taalwetgeving 
door de gemeenten in het Brussels Gewest, waarvan er 96 gegrond 
waren. Sint-Pieters-Woluwe is de gemeente met het hoogst aantal 
klachten (28). Het weinig eervolle podium wordt vervolledigd 
door Ukkel (18) en Sint-Lambrechts-Woluwe (16). 

Oudergem
Gilles Verstraeten versterkt lokale 
N-VA-ploeg
Gilles Verstraeten is de nieuwe ledenverantwoordelijke van De 
lokale N-VA-afdeling. “Ik besliste het al jaren geleden, ik zou in 
Brussel gaan wonen”, vertelt Gilles. “Ik voel me steeds minder 
Vlaming in Brussel, en steeds meer Vlaamse ‘Brusseleir’.”

De Vlaamse aanwezigheid draagt volgens Gilles enorm veel 
bij aan onze hoofdstad: “Denk maar aan het Nederlandstalig 
onderwijs en onze cultuurinstellingen. Dit is ook onze stad. 
Jammer genoeg denkt de Brusselse politiek daar vaak anders 
over.”

N-VA werkt aan een veiliger Brussel

“Het is hoog tijd dat 
de Brusselse regering 
daadkrachtig optreedt 
tegen gemeenten 
die de taalwet niet 
naleven.”
Liesbet Dhaene, Brussels volks-
vertegenwoordiger
liesbet.dhaene@n-va.be

“De leefbaarheid voor de buurtbewoners en 
handelaars staat voorop bij de N-VA.”
Gilles Verstraeten, ledenverantwoordelijke N-VA Oudergem–Elsene–
Watermaal-Bosvoorde -  gilles.verstraeten@n-va.be

“Ik voel mij meer en 
meer Vlaamse 
‘Brusseleir’.”
Gilles Verstraeten, 
ledenverantwoordelijke N-VA 
Oudergem–Elsene–
Watermaal-Bosvoorde
gilles.verstraeten@n-va.be

Elsene
Autoluw Fernand Cocq-plein en 
Elsensesteenweg eindelijk in de 
steigers
Volgend jaar wordt de Elsensesteenweg autoluw. Er zullen tijdens 
de dag enkel bussen, taxi’s, voetgangers en fietsers door mogen. 
Het dossier over de heropleving van de wijk en de drukte op 
buslijn 71 zat jarenlang vast door een conflict tussen gemeente 
en gewest. Nu komt er na lang wachten eindelijk schot in de 
zaak. Momenteel liggen verschillende mobiliteitsplannen voor, 
waar de buurtbewoners hun zegje over mogen doen.
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De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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