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Het essentiële van democratie is voor mij, dat het 
een antwoord is op een vraag die destijds al door 
Juvenalis werd gesteld en luidt: Wie zal de 
bewakers zelf bewaken?  (Marcus Bakker) 
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Krachtlijnen N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
Respect voor Brussel 

 

De N-VA erkent dat de Brusselse gemeenten onvermijdelijk te kampen hebben met de problemen 

van alle grootsteden: ze trekken armoede aan, de internationalisering van de bevolking 

vermindert de sociale cohesie en maakt een aangepast beleid moeilijker, de centrumfunctie 

veroorzaakt verkeersproblemen en overbelast de infrastructuur....  

De gemeenten zouden deze problemen echter veel pro-actiever kunnen aanpakken. Ze zouden 

ook meer kunnen inspelen op de troeven van Brussel. 

De N-VA afdelingen in de verschillende gemeenten zullen hun programma’s voorstellen rond de 

volgende krachtlijnen:  

 

De Brusselaars dienen meer betrokken te worden en zich meer betrokken te voelen bij 

het leven in hun wijk en gemeente: versterking van het sociale weefsel 

We geloven dat onverschilligheid de rode draad is die loopt door veel van wat misgaat in de 

Brusselse gemeenten. Het internationaal karakter van de bevolking kan evengoed een element 

van cohesie zijn als een handicap. Een New-Yorker is fier op zijn stad, waarom de Brusselaars 

niet? De gemeentes kunnen hierbij een voortrekkersrol spelen door zich zelf betrokken te tonen 

en door de inwoners meer te betrekken en ze waar nodig duidelijker op hun verantwoordelijkheid 

te wijzen. Vrijheid in/en verantwoordelijkheid.    

De Brusselaars hebben recht op een beter en transparanter bestuur 

De bestuurlijke structuren zijn te ingewikkeld en te ondoorzichtig.  Ook binnen de gemeenten is 

er vaak een institutionele wildgroei met bijvoorbeeld vzw’s die aan elke normale controle 

ontsnappen.  De gemeenten moeten meer inzage geven in hun besluitvorming. Het 

personeelsbeleid van de gemeenten moet transparanter en moet uitsluitend een betere openbare 

dienst tot doel hebben.  

Dit alles hangt samen met de ambitie om ook van Brussel een, “stad van de toekomst” te maken, 

en moet ook leiden tot een meer ondernemingsvriendelijk klimaat. 

Veiligheid is een recht voor iedereen 

Ook al beslissen de gemeenten niet over het justitiebeleid, ze hebben toch veel touwtjes in 

handen om de veiligheidssituatie op het terrein te verbeteren.  De gemeenten staan in voor de 

ordehandhaving op hun grondgebied, voor het overlastbeleid en voor, bijvoorbeeld, de controle 

op domiciliefraude. Een consequent en actief beleid van de gemeenten op deze punten kan het 

verschil maken. Om maar te zwijgen over het aanpakken van verloedering en vuile straten. 
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Aangepaste voorzieningen 

De gemeenten moeten instaan voor aangepaste voorzieningen voor een divers samengestelde 

bevolking. Een evenwichtige samengestelde bevolking is voor de gemeenten een wissel op de 

toekomst en komt daarom iedereen ten goede. Het moet voor jonge gezinnen (met kinderen) en 

senioren, ‘middenklassers’ en minder begoeden aangenaam wonen zijn in de gemeente en de 

gemeente moet daarom op een evenwichtige manier investeren in de voorzieningen die ze nodig 

hebben.  

Er moet uiteraard ook geïnvesteerd worden in voorzieningen voor de Vlaamse inwoners. 

Sommige gemeenten schieten op dit punt schromelijk tekort en bieden bijvoorbeeld nog steeds 

geen Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs aan.  

Tenslotte schort er nogal wat aan de gemeentelijke diensten zelf. Tweetaligheid zou een evidentie 

moeten zijn in Brussel, maar dat is helaas niet steeds het geval. Al te vaak wordt de tweetaligheid 

omzeild via achterpoortjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende bladzijden vindt u, per gemeente, de lijsttrekker voor de N-VA. 
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Brussel-stad: Johan Van den Driessche 

 

Geboren: 16 juni  1953 te Sint-Agatha-Berchem  

Woonplaats: Brussel centrum  

Gezin:  gehuwd, zes kinderen  

Favoriete plek in Brussel: onder de bomen op de Oude 

Graanmarkt 

 

Professioneel 

 

Licentiaat handels- en financiële wetenschappen 

 

Bestuurder van vennootschappen (sinds 2010) 

Bestuurder Voka-Comité Brussel (voorzitter 2002-2004) 

 

Voorheen 

Managing Partner KPMG Tax & Legal Advisers België (Trendsgazelle 2004) (1994-2006) 

Lid van het management comité/raad van bestuur KPMG België (1994-2006) 

Voorzitter KPMG EU Tax Centre (30 landen) (2006-2009) 

Lid van het directiecomité /voorzitter commissie economie Verbond Ondernemingen Brussel 

(VOB, nu Beci) (2003-2005) 

Lid van de Vlaamse Luchthavencommissie 

Professor VLEKHO en AMS, 400-tal seminaries in binnen- en buitenland 

Publicaties in talrijke tijdschriften en diverse boeken  

 

Hobby’s en interesses:  muziek, sport (ook actief), literatuur, de mens, band Brussel-

Vlaanderen, Vlaamse emancipatie 

 

Maatschappelijk engagement 

Ontslagnemend nationaal voorzitter van een vooraanstaande cultuurvereniging (met 1000 

vrijwilligers en 4000 activiteiten per jaar)  

Denkgroep in de Warande (medestichter, ondervoorzitter) 

Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB, 7000 studenten) (bestuurder) 

Vlamingen in de Wereld (bestuurder) 

De Warande (algemene vergadering en ledenraad) 

Huis van het Nederlands, Brussel (bestuurder) 

Overlegcommissie Voetbalinfrastructuur Vlaanderen (onafhankelijk voorzitter) 

 

Diversen  

Prijs van de ‘Vlaamse Pleiter’ (Vlaams Pleitgenootschap) (2011) 

Remi Pirynsprijs (Snellaert-Thymfonds) (2010) 

Erepenning Albert De Cuyper (VKB) (2005) 
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Waarom de stap naar de politiek? 

Vanaf de zijlijn kan men  niets veranderen en verandering is nodig. Brussel staat immers voor een 

tweesprong : ofwel wordt het een lokale eentalige stad, ofwel kiest het voor een open, leefbare en 

tweetalige stad. Daartoe heeft het nood aan een sterke en open Vlaamse gemeenschap.  

 

Waarom N-VA? 

“N-VA sluit het meest aan bij mijn waarden en levensvisie : authentiek, geloofwaardig, transparant 

en Vlaams. Ze behoudt haar eigenheid en houdt – waar nodig – voet bij stuk.  

De andere (Vlaamse) partijen zijn op dat vlak niet geloofwaardig. Dat hebben ze de voorbije jaren 

bewezen. Het gaat weliswaar om lokale verkiezingen maar ook in de Brusselse gemeenten dienen de 

belangen en rechten van het Nederlands en de Vlaming - wie zichzelf daar ook toe rekent ! - 

verdedigd te worden en dient transparant en fatsoenlijk beheer te worden nagestreefd. En zoals je 

niet een beetje zwanger kan zijn, kan je dan ook niet een beetje geloofwaardig zijn.  

Bovendien gaat N-VA met een eentalige lijst naar de kiezer. Dat is duidelijk voor de kiezer: 

kandidaten die allemaal 100 % achter het volledig programma staan en die niet eerst door de 

Franstaligen werden gescreend. De kiezer heeft  bovendien zo de zekerheid dat zijn stem uiteindelijk 

niet bij een kandidaat van een andere partij terecht komt.” 

 

Welke ambities? 

Met  heel ons N-VA team willen ik ijveren voor:  

Een transparant en fatsoenlijk bestuur, dat orde op zaken stelt, zorgt voor een betere 

dienstverlening,  een efficiëntere organisatie die minder kost en dus lagere belastingen 

Een stad die werken en ondernemen stimuleert 

Een betere plaats om te wonen (meer netheid, grotere veiligheid, betere mobiliteit, 

vriendelijker voor leerling en student, een sterke en open Vlaamse gemeenschap) 

 

Motto’s:    

 

Ik geloof niet in Brussel omdat ik er woon, wel ben ik terug in Brussel gaan wonen nèt omdat ik in 

Brussel geloof. 

Bij het nemen van beslissingen: waar twee personen steeds dezelfde mening hebben, is er één van de 

twee te veel. 

Als N-VA-lijsttrekker in Brussel stad: het gaat niet om de politici of mezelf, maar over het 

voorbereiden van deze stad voor de komende generaties. 

 

 

Webstek: www.johanvandendriessche.eu  

  

http://www.johanvandendriessche.eu/
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Schaarbeek: Guy Polders 

 

Geboren: 4 september 1956 te Wilrijk (Antwerpen) 

Woonplaats: Louis Bertrandlaan te Schaarbeek 

Gezin:  gescheiden, vader van een dochter  

Favoriete plek in Brussel:  de Brusselse “soukh”: de 

Brabantstraat   

 

Professioneel   

Master politieke en sociale wetenschappen 

Baccalaureus economie  

Werkzaam als steenkapper-restaurateur 

 

Hobby’s en interesses: tekenen; muziek beluisteren (van Bach tot Megaherz) 

 

Maatschappelijk engagement 

 

Jaren actief bij Oxfam-Wereldwinkels te Leuven.  

Lid van Vlaamse Volksbeweging.   

Sinds 2011 bestuurslid bij N-VA. 

 

Waarom N-VA? Waarom de stap naar de politiek?  

 

“In Brussel werd ik voor de eerste maal geconfronteerd met het feit dat Vlaming zijn geen evidentie 

is. N-VA heeft de potentie om de Brusselse Nederlandstaligen terug op de politieke kaart te zetten en 

om de band tussen Vlaanderen en Brussel strakker aan te halen. Brussel is historisch, geografisch en 

ook sociaal-economisch een Vlaamse stad: dit komt te weinig aan bod in het Brusselse politieke 

leven.” 

 

Welke ambities?  

 

De verbetering van de positie van de Nederlandstaligen in onze gemeente; een duidelijk 

integratiebeleid mee gestalte geven; een beleid initiëren en gestalte geven met  prioritaire 

aandacht voor de mensen die er nu reeds wonen. 

 

Motto:  Mijn taal; mijn men-tale huid. 
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Elsene: Rik Dhoest 

 

Geboren: 25 mei 1964 Oostende (Mariakerke) 

Woonplaats: Bonifaaswijk Elsene 

Gezin:   gehuwd   met 3 kinderen   

Favoriete plek in Brussel: het Egmontpark    

 

Professioneel  

 

Regent Nederlands-Engels-economie  

Master in Toegepaste economische wetenschappen  

Asset manager in een financiële instelling 

 

Hobby’s en interesses:  voetbal, lectuur (fictie en non-fictie) 

 

Maatschappelijk engagement  

 

Bestuurslid Vlaams Komitee voor Brussel 

Marnixring  

 

Waarom N-VA? Waarom de stap naar de politiek? 

 

Ik streef al langer naar het beschermen en positief verspreiden  van de Nederlandse taal en 

cultuur. 

 

Welke ambities?  

 

Aandacht eisen voor meer netheid, veiligheid en tweetaligheid in Brussel. 

 

Motto:  Ook in Brussel moeten Vlamingen zich kunnen thuis voelen.   

  



 
 

 
7 

 

 

Anderlecht: Nadine Van Lysebetten 

 

 

Geboren: 7 september 1960, Elsene 

Woonplaats:  Anderlecht, Scheut 

Gezin:  vrijgezel 

 

 

Professioneel 

 

Licentiaat vertaler 

Communication Officer bij een financiële instelling  

 

Hobby’s en interesses:  recreatief sporten 

 

Maatschappelijk engagement  

 

Lid van de Vlaamse club voor Kunst, Wetenschap en Letteren 

 

Waarom N-VA?  Waarom de stap naar de politiek ? 

 

“Pas in de politiek kan je een verschil maken, hoe miniem ook. En als Brusselse Vlaming was de 

N-VA een evidente keuze omdat het programma van N-VA de beste alternatieven biedt voor een 

leefbaarder en veiliger Brussel en voor de correcte naleving van de taalwetten.”  

 

Welke ambities?  

 

Met de Anderlechtse afdeling willen wij de N-VA ook in Anderlecht op de kaart helpen zetten.  

Aandachtspunten zijn veiligheid, migratie, het promoten van het Nederlands en het bewaken van 

de rechten van Nederlandstaligen. 

 

Motto: Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen. 
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Sint-Jans-Molenbeek: Dirk Berckmans 

Geboren: 9 augustus 1960 te Halle 

Woonplaats:  Sint-Jans-Molenbeek, Heyvaertwijk 

Gezin: Jonge papa van Jan Manzi (6 jaar)  

 

Professioneel 

Licentiaat in de Handels- en Bestuurswetenschappen 

Gegradueerde in de Fiscale wetenschappen  

Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs  

 

Eerste attaché van financiën bij de Centrale diensten van de 

Federale Overheidsdienst Financiën  

Eerdere professionele ervaring : organisatie, projectleiding, 

redactie & media, onderwijs (o.a. als docent economie en fiscaliteit aan Hogeschool in Rwanda). 

 

Maatschappelijk engagement 

Bestuurder-penningmeester van vzw Zwemclub Atlantis Brussel, met thuisbasis in het zwembad 

van Sint-Jans-Molenbeek 

Bestuurder van Vlaams Komitee voor Brussel  

Bestuurder van vzw Daarkom, Vlaams-Marokkaans culturenhuis; 

 

Hobby’s en interesses:   

Lectuur (politieke en andere actualiteit, literatuur,…), Centraal-Afrika (expertise in Rwanda), 

fietsen, wandelen en hopelijk ooit opnieuw paardrijden… 

Muziek: Jacques Brel  

Betere relatie tussen burger en overheid – specifiek: openbaarheid van bestuur, 

overheidsinformatie, ombudsman, behoorlijk bestuur, verbetering van de organisatie van 

openbare diensten. 

 

Waarom N-VA? Waarom de stap naar de N-VA? 

“Politiek is een passie. Tot ongeveer 20 jaar geleden was ik reeds actief in een andere politieke partij. 

Ik ben steeds Vlaamsgezind geweest en gebleven. Er zijn natuurlijk meerdere redenen om voor de N-

VA te kiezen maar specifiek voor Brussel is de N-VA de enige waarborg voor de verdediging van de 

(wettelijke) rechten van de Nederlandstaligen.” 

 

Welke ambities? 

N-VA moet ook in de Brusselse gemeenten kunnen wegen op het beleid, via zetels in de 

gemeenteraad en via een goed uitgebouwde partijwerking,  met een kritisch oog voor dit beleid. 

N-VA moet een luis in de pels zijn van dat deel van de Brusselse politici die de grote problemen al 

te gemakkelijk afdoen als onschuldige “fait divers”. Bijzondere aandachtspunten? Degelijk 

onderwijs, goed bestuur, (verkeers)veiligheid, steun aan en omkadering van zinvolle en veilige 

activiteiten voor de jeugd.  

 

Motto: In Molenbeek, gelijke rechten voor iedereen ! 
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Sint-Agatha-Berchem: Luc Demullier 

 

Geboren: 15 januari 1962 in Oudenaarde 

Woonplaats:  Sint-Agatha-Berchem 

Gezin: Gehuwd met Joke Van Daele 

 

 

Professioneel 

 

Bijbelwetenschapper van opleiding 

Voorheen hoofdredacteur van Het Volk 

Momenteel woordvoerder van Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement 

 

Hobby’s en interesses:  Schilderen, sudoku, Zuid-Afrikaanse literatuur (in het Afrikaans) 

 

Maatschappelijk engagement 

 

Actief bij Vzw Safaga Kids: ontwikkelingsproject in Egypte gericht op onderwijs en uitbouw van 

een voetbalclub voor jongeren. 

 

Waarom (de stap naar) N-VA?  

 

“Ik wil niet langer vanuit mijn zetel toekijken op wat er gebeurt, maar mij engageren en meewerken 

aan verandering. Politiek is voor mij ook ideologisch geïnspireerd. Werken vanuit een bepaalde 

ideologie betekent werken vanuit een maatschappijbeeld. Het maatschappijbeeld van de N-VA sluit 

aan bij het mijne.” 

 

Welke ambities?  

 

Ambitie om meer dan één gekozene te hebben en om in onze gemeente vijftig jaar bestuur door 

dezelfde partij eindelijk te doorbreken.  In Berchem is er behoorlijk veel werk aan de winkel om 

een heleboel zaken te veranderen, op het vlak van respect voor de Vlamingen, mobiliteit, eerbied 

voor groenzones, integratie van andere culturen... 

 

Motto:   Wees niet bang / noli timere 
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Ganshoren: Karl Vanlouwe 

 

 

Geboren: 22 oktober 1970 te Nieuwpoort 

Woonplaats: Ganshoren (Tachtigbeukenlaan - Rivierenwijk)  

Gezin:   gehuwd met Annelies Wostyn 

 

Favoriete plek in Brussel: Laarbeekbos 

 

Professioneel 

  

Licentiaat rechten 

Advocaat 

Senator  (voorzitter Commissie buitenlandse aangelegenheden en landsverdediging) 

 

Hobby’s en interesses : 

Sport: fietsen en windsurfen, 

Lezen: nationale en internationale politiek en actualiteit, geschiedenis. 

 

Maatschappelijk engagement 

 

Lid gezinsbond, 

Lid Davidsfonds, 

Bestuurslid Vlaamse Volksbeweging, 

Lid partijbestuur en partijraad N-VA 

 

Waarom N-VA ?  Waarom de stap naar de politiek ? 

 

De overtuiging dat dit land blokkeert en meer autonomie voor gewesten en gemeenschappen  

noodzakelijk is om de juiste oplossingen te krijgen voor verschillende problemen. Brussel verdient 

bijzondere aandacht als Europese hoofdstad, hoofdstad van een federaal land en als hoofdstad 

van Vlaanderen.  

 

Welke ambities? 

 

Aandacht vestigen op veiligheid, netheid en tweetaligheid in Brussel. 

 

Motto:   Brussel kan beter ! 
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Jette: René Marchal 

 

Geboren: 4 februari 1955 te Schaarbeek 

Woonplaats: Vanderperrenstraat, Jette 

Gezin: gehuwd en 2 kinderen  

 

Professioneel 

 

Handelsingenieur en bedrijfsleider gedurende 25 jaar  

nu werkzaam als interim manager 

 

Hobby’s en interesses: munten verzamelen, voetbal, wandelen, internationale politiek 

 

Maatschappelijk engagement: lid van N-VA, voormalig lid van Voka, lid van de Rotary 

 

Waarom N-VA? 

 

N-VA is is de enige Vlaamse partij die consequent het confederalisme bepleit en waarvan 

het socio-economische programma duidelijk de vertaling is van wat de meeste Vlamingen willen. 

En ook hier in Brussel is deze boodschap nodig, vandaar dat ik er als voormalig bedrijfsleider voor 

ga. 

 

Welke ambities? 

 

Minstens één verkozene in de Jetse gemeenteraad. Onze aandachtspunten voor Jette zijn: 

mobiliteit, Vlaamse culturele aanwezigheid, hervorming van het Brussels Gewest, veiligheid, 

taalwetgeving.  

 

Motto: Of men goed of kwaad van U vertelt, heeft geen belang, het verandert niets aan wat U 

werkelijk bent (Thomas a Kempis) 
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Vorst: Herman Muylaert 

 

 

Geboren: Ukkel 31 juli 1960, Ukkel 

Woonplaats:   Vorst, Dudenpark  

Gezin: gehuwd 

Favoriete plek in Brussel: Dudenpark 

 

Professioneel  

 

Militaire school Safraanberg  

Bedrijfsleider 

 

Hobby’s en interesses:  tuinieren , vreemde talen  

 

Waarom N-VA?  

 

Omdat deze partij staat voor duidelijkheid en rechtlijnigheid  en tevens om een 

economische,  sociale en rechtvaardige politiek te voeren in het belang van de Brusselaars.  

 

Welke ambities?  

 

De Nederlandstaligen groeperen en hun taalrechten verdedigen op het Brusselse niveau – 

momenteel leidt een te grote versnippering van het politieke landschap tot politieke zwakheid 

aan Nederlandstalige kant. 

Een sterke lokale N-VA-ploeg uitbouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 

2012 toe, met aandacht voor economie,  veiligheid, werkgelegenheid, kinderopvang, mobiliteit, en 

vooral voor verdediging van de  Nederlandstalige Brusselaars. 

 

Motto: Samen zijn we sterk / Yes we can! 
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Sint-Joost-ten-Node: Lieven Tack 

 
Geboren: 26 september 1973, Kortrijk 
Woonplaats:  Groenstraat, Sint-Joost-ten-Node 
Gezin: vrijgezel   
Favoriete plek(ken) in Brussel: Kruidtuin, Voltairelaan 
 
Professioneel  
 
Burgerlijk ingenieur en doctor in de economie 
Adjunct-kabinetschef bij minister Geert Bourgeois  
Professor aan het Europacollege 
 
Hobby’s en interesses: skiën en schilderen op canvas 
 
Maatschappelijk engagement  
 
Lid Marnixring 
Bestuurslid Europese Beweging België 
Ondervoorzitter Alumnivereniging Europacollege 
Regeringscommissaris Syntra en Herculesstichting 
 
Waarom N-VA?  
 
“ik zet de stap naar de politiek omwille van de vrijheid die de politiek geeft om te streven naar 
verbetering, alhoewel ik soms ook de onmacht van de macht ervaar. 
Daarbij maak ik een overduidelijke keuze voor N-VA omwille van de rechtlijnigheid en duidelijkheid 
die de partij kenmerkt. Dit betekent: op een ongebonden manier en zonder taboes uit de weg te gaan 
zeggen waarop het staat.”  
 
Welke ambities?  
 
De ambitie van de N-VA in Brussel is moet zijn om verder te groeien en lokaal door te breken. 
Het gaat om het durven benoemen van problemen, het durven veranderen en durven consequent 
gaan voor een beter Brussel, met meer veiligheid, een aangenamere leefomgeving, beter 
onderwijs, meer Nederlands en beter wonen en welzijn. 
 
Motto: N-VA staat voor mij in Brussel voor: Nederlands vóór Alles! 
 


