juni 2013

BRUSSEL-STAD
Neder-over-Heembeek, Laken, Haren
Bezoek het
Brussels
stadhuis

STADSBESTUUR: “HOEZO CRISIS?”
Blijkbaar slaat in een deel van Europa de crisis niet toe. Dat is toch wat we
kunnen afleiden als we de begroting van de stad Brussel bekijken. N-VAgemeenteraadslid Johan Van den Driessche stelt de begroting aan de kaak.

ZONDAG

Nu is het moment om
de stadsdiensten
efﬁciënter te maken.

1ju6ni
2013

Het stadsbestuur keurde onder meer de volgende
maatregelen goed:
• De gewone uitgaven stijgen met 3,7 %
• De totale schuld van de stad verhoogt met 10 %

V.U.: Magda Debrouwer - Arteveldestraat 161/13 - 1000 Brussel - brusselstad@n-va.be

De toename van schulden is extra verontrustend. Het deel van de
stadsontvangsten dat nu naar schulden gaat, ligt in Brussel namelijk al 65 %
hoger dan in andere centrumsteden in dit land, zoals Antwerpen, Gent,
Charleroi en Luik.

Op 16 juni organiseert N-VA
Brussel-stad een bezoek aan het
stadhuis van onze hoofdstad.
Uw gastheer is
gemeenteraadslid
Johan Van den Driessche.
Brussels Parlementslid en
historicus Paul De Ridder
verzorgt de rondleiding.
Wees er snel bij want de
plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven kan via
brusselstad@n-va.be of bij
voorzitter Magda Debrouwer
op telefoonnummer
0472 65 03 29.

Bovendien wachten de
stad grote financiële offers
in de toekomst door de
sterke bevolkingstoename. De volgende
jaren zijn onder meer grote
investeringen nodig door
de vergrijzing en de
verwachte explosie van
pensioenlasten. Maar het
stadsbestuur doet alsof er
niets aan de hand is.

“Wel 1,2 miljoen voor een neoclassicistisch vakantiecentrum
in Veurne maar geen middelen voor een
Nederlandstalige basisschool?”

Nu is het aangewezen moment om de stadsdiensten
efficiënter te maken. En dat is mogelijk: zo heeft de stad 24
personeelsleden per duizend inwoners nodig. Andere
centrumsteden doet dit met 14 personeelsleden.
JOHAN VAN DEN DRIESSCHE
johan.vandendriessche@n-va.be

FR

Le conseil municipal ne tient pas compte de la crise:
les dépensent augmentent de 3,7 %
la dette totale de la ville augmente de 10 %

Le pourcentage du revenu communal consacré au remboursement de la dette est 65 % plus
élevé que dans les autres centres-villes comme Anvers, Gand, Charleroi et Liège.

www.n-va.be/brusselstad
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Stemmen over Brussel
“Nu zijn er gemeenten in
Brussel met een Andalusisch
niveau van werkeloosheid. De
graad van mislukking is
enorm en de schuld van het
multiculturele model dat niet
om aanpassing of motivatie
vroeg en ook weinig deed om
succes op school te
bevorderen. Tegelijk konden
of wilden we niet zien dat veel
Belgen problemen hadden met
die diversiteit. We hadden
daar ook anders kunnen op reageren, dan door te zeggen dat het allemaal
racisten waren.” - Mark Elchardus, emeritus-hoogleraar sociologie. (Knack,
woensdag 29 augustus 2012)
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Des avis sur Bruxelles

Comme Mark Elchardus, professeur émérite
en sociologie le souligne: “A ce jour, certaines
communes de Bruxelles ont un niveau de
chômage comparable à celui de l’Andalousie
Le niveau d’échec y est énorme et est la
conséquence d’un model multiculturel dans
lequel intégration et motivation font défaut.
Rien n’a également été entrepris pour
encourager la réussite scolaire.
Ajouté à cela, peu d’attention a été apportée au
fait que beaucoup de belges ont un problème
avec la diversité culturelle. On aurait pu
réagir autrement qu’en disant que ce sont tous
des racistes.”

Geen waterpret meer voor kinderen in Brussel?
Waar moeten gezinnen met
kinderen naartoe voor een
namiddag waterpret als Océade
dicht is? Bovendien is de
langdurende leegstand die na de
sluiting volgt een slechte zaak voor
de netheid en de veiligheid.
Zien we dit soort taferelen weldra niet langer in
Brussel?

N-VA roept kerkvandalen
tot de orde
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Plus de baignade
pour les enfants à Bruxelles?

Où doivent se rendre les familles avec enfants
pour passer un après midi à jouer dans l’eau si
le complexe Océade n’existe plus? Sans
compter qu’une fois la fermeture effective, le
site laissé à l’abandon pendant une longue
durée, engendrera sans aucun doute des
problèmes de sécurité et de propreté.

Lokale N-VA-verantwoordelijken
Stefan De Roo en Rachel Vander Mosen
klaagden de graffiti aan de Christus
Koningkerk aan.

De Christus Koningkerk in de Lakense wijk Mutsaard
is al twee jaar het mikpunt van vandalisme. Graffiti en
ingegooide ruiten zien we er steeds vaker. De daders
zijn verschillende groepjes jongeren die in de buurt
wonen of er school lopen. Zij vallen ook de
kerkgangers lastig. De parochianen uit de buurt klagen
dan ook over de onveiligheid.
De pastoor heeft al een 15-tal klachten neergelegd
waarvan zeven in de laatste vier maanden. Dat kwamen
lokale verantwoordelijken Stefan De Roo (Laken) en
Rachel Vander Mosen (Neder-Over-Heembeek) te weten.
N-VA-gemeenteraadslid Johan Van den Driessche
interpelleerde dan ook het stadsbestuur. Mede daardoor zal de politie nu regelmatig patrouilleren, identiteitscontroles
uitvoeren en indien nodig de betrokken ouders
FR
L’église du Christ-Roi située dans le quartier Mutsaard
informeren over het wangedrag van hun kind.
à Laeken est la cible de vandales. La N-VA l’a dénoncé et
c’est entre autre grâce à cela que la police effectuera désormais
des patrouilles régulières en réalisant des contrôles d’identité et
en contactant les parents.

brusselstad@n-va.be

stefan.deroo@n-va.be
rachel.vandermosen@n-va.be

Armoede in Brussel
Volgens Eurostat is Brussel de op twee na rijkste regio
van Europa. En toch geniet een groeiend aantal mensen
niet van de hier gecreëerde welvaart.

Brussel moet
investeren in
armoedeprojecten
die werken,
niet in logge
overlegstructuren.

De Brusselse Welzijnsbarometer geeft aan dat een kwart
van alle Brusselaars moet rondkomen met een inkomen
beneden de armoederisicogrens. Verder ligt in onze
hoofdstad het aandeel personen met een OCMW-inkomen
vijf keer hoger dan in Vlaanderen. Eén op vier baby’s
wordt geboren in een gezin zonder arbeidsinkomen.
De cruciale vraag is hoe het komt dat de armoede in
Brussel blijft toenemen. Er zijn toch tientallen
maatregelen, van begeleiding van schoolverlaters en
doorstroomprogramma’s tot initiatieven voor betere
huisvesting en hulpverlening?
Een kwart van de
Brusselaars zit
onder de
armoedegrens.

onwetendheid bij de mensen in armoede en een
gebrekkige toegang tot (informatie over) de bestaande
maatregelen voor opvang en begeleiding.
Samenvattend kunnen we stellen dat bijkomende
structuren, overlegplatformen en budgetten niet
essentieel zijn om de armoede te bestrijden. Wel is een
verbetering van de bestaande initiatieven nodig, evenals
een efficiëntere inzet van de middelen en een betere
afstemming met de sector. Meer gerichte communicatie en
bovenal politieke wil en moed om ook het taboe van de
plichten te doorbreken zijn ook nodig. Alleen dan kan
Brussel in de feiten een ‘rijk’ stadsgewest worden.

FR

Inspelen op complexe realiteit
Als we armoede doelgericht willen aanpakken, moeten
we efficiënt inspelen op een complexe set van interne en
externe factoren. We denken dan aan werk,
huisvestingskosten, wachtlijsten, onderwijs en opvoeding
(interne factoren). Maar ook bredere maatschappelijk
evoluties zoals onder meer de bevolkingsaangroei en
migratie.
Op dit complexe geheel van onderling afhankelijke
oorzaken speelt Brussel te weinig in. Daar wringt het
schoentje van het armoedebeleid. Brusselse politici
denken een probleem op te lossen door allerlei nieuwe
structuren en overlegorganen op te zetten. Dergelijke
kortzichtige redeneringen komen alleen de bureaucratie
ten goede.

Stad moet doelgroepen beter bereiken
Bovendien houdt het beleid te weinig rekening met
specifieke doelgroepen zoals daklozen of gehandicapten.
Ook adviezen van ervaringsdeskundigen krijgen niet de
aandacht die ze verdienen. Verder is er een grote

www.n-va.be/brusselstad

Pauvreté

Bruxelles est la troisième région la plus riche d’Europe.
Cependant le nombre de personnes n’ayant pas accès à cette
richesse est en croissance constante. Un quart des Bruxellois doit
joindre les deux bouts avec un revenu inférieur au seuil de
pauvreté. À côté de cela, le nombre de personnes bénéficiant d’un
revenu de remplacement du CPAS est 5 fois plus élevé qu’en
Flandre.
S’attaquer de manière ciblée de la pauvreté c’est apporter une
réponse efficace à un nombre de facteurs tels que l’emploi, les
coûts liés au logement, les listes d’attente, l’enseignement et
l’éducation mais également à de plus larges évolutions sociales
telles qu’accroissement de la population et migration. Et c’est
malheureusement là que le bas blesse.
Les politiciens bruxellois veulent résoudre les problèmes en
mettant sur pied de nouvelles structures et de nouveaux organes
de concertation. Pour combattre la pauvreté il n’est pas nécessaire
de créer des structures, des plateformes de concertation ou des
budgets supplémentaires. Il faut améliorer les initiatives de
soutient existantes et utiliser les moyens de manière plus efficace
mais aussi une meilleure interaction avec le secteur, une
communication plus ciblée et surtout la volonté et le courage
politique pour briser le tabou lié aux responsabilités.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

"Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt."

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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