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BRIGITTE
GROUWELS
Warm Brussel
Als CD&V-lijsttrekker voor de verkiezingen
voor het Brussels parlement sta ik voor
een Brussel op mensenmaat. Brussel is
een mozaïekstad, een lappendeken van
wijken, waar elke wijk zijn troeven en
uitdagingen heeft. Die troeven uitspelen
en die uitdagingen aangaan, op maat van
de mensen in elk van deze wijken, daar is
het mij en CD&V om te doen. De Vlaamse
christendemocraten trekken met een
ambitieus en hartverwarmend stadsverhaal
naar de kiezer.
Ik heb de voorbije regeerperiode vanuit
mijn bevoegdheden hard gewerkt om
Brussel terug te geven aan de mensen.
Ik heb meer ruimte gecreëerd voor de
voetgangers en fietsers. De haventrafiek
houdt steeds meer vrachtwagens van de

weg. Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan
harmoniseert de parkeerregels in het hele
gewest. De taxisector is gemoderniseerd
en er is een nieuw beheerscontract voor
de MIVB. Hierdoor kan de komende jaren
voor maar liefst 4 miljard geïnvesteerd
worden in het openbaar vervoer. De zesde
staatshervorming verschuift het zwaartepunt
in Brussel van de gemeenten naar het
gewest.
Ik heb de voorbije regeerperiode ook
hard gewerkt aan de Nederlandstalige
voorzieningen in Brussel. Het netwerk
van lokale dienstencentra is verder
uitgebouwd en er kwamen 30 procent meer
Nederlandstalige kindplaatsjes.
Maar het werk is niet af. Brussel moet nog

meer uitgroeien tot een stad op mensenmaat.
Dat betekent dat we de komende jaren nog
meer moeten investeren in de wijken en in
wijkwerking. We willen een stad worden
van gezellige, warme buurten, een stad
waar iedereen zonder onderscheid zijn
talenten kan ontplooien.
Ik zal de Brusselse ploeg leiden zoals ik dat
altijd doe: als teamspeler. Verkiezingen win
je nooit in je eentje. Ik ben trots op de sterke
ploeg die klaar staat: een mix van ervaren
stronken en jonge scheuten.
Zalig Kersfeest en gelukkig Nieuwjaar.
We klinken op een
topverkiezingsjaar!
Brigitte Grouwels
Brussels Minister

Brusselse verkeerslichten in
het blauw en geel
Eind oktober hanteerde Brigitte Grouwels eigenhandig
het verfpistool. Op het kruispunt van de Belliardstraat
met de Kleine Ring hielp ze 16 palen met
verkeerslichten schilderen in de blauw-gele kleuren
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “De nieuwe
kleuren ondersteunen de nieuwe citymarketing van het
gewest. Bovendien vergroten ze de zichtbaarheid, wat
de veiligheid van de weggebruikers ten goede komt”,
licht de Brusselse minister van Openbare Werken het
proefproject toe.
Heel wat van de bestaande rood-witte verkeerspalen
zijn bovendien aan een opfrisbeurt toe. “Als ze
toch opnieuw geschilderd moeten worden, kost het
evenveel geld en moeite om dat in blauw en geel te
doen”, aldus minister Grouwels.

Samen voor een stad op mensenmaat !
Als eerste Vlaams-Brusselse partij maakte
CD&V begin november de Brusselse
lijsttrekkers en speerpuntkandidaten
bekend voor de verkiezingen van zondag
25 mei 2014. De Brusselse lijsttrekkers
van CD&V worden : Brigitte Grouwels
(Brussels parlement), Bianca Debaets
(Vlaams parlement) en Benjamin Dalle
(federaal parlement). CD&V trekt met
een warm stadsverhaal naar de kiezer :
Brussel moet nog meer uitgroeien tot een
stad op mensenmaat.
De topkandidaten voor het Brussels
parlement worden:
1. Brigitte Grouwels, Brussels minister.
2. Paul Delva, Vlaams parlementslid.

Digitale taximeters:
een nieuwe stap in de
modernisering van de
taxisector
Begin november besliste de Brusselse
Regering om verdere stappen te zetten
in de modernisering en ondersteuning
van de Brusselse taxisector. Een van die
maatregelen betrof de invoering van
digitale taximeters vanaf 1 januari 2016.
Deze taximeters brengen voordelen voor
alle betrokkenen: klanten, chauffeurs,
exploitanten en de overheid. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zal financieel ook
fors tussenkomen bij de aankoop van
zo’n taximeter.

3. Brigitte De Pauw, fractievoorzitter van
CD&V in het Brussels parlement.
Lijstduwer voor het Brussels parlement
wordt Walter Vandenbossche, eerste
ondervoorzitter
van
het
Brussels
parlement.
De Vlaamse lijst van CD&V wordt dan
weer getrokken door Bianca Debaets,
Brussels parlementslid.
De federale kamerlijst wordt aangevoerd
door Benjamin Dalle, kabinetschef
van federaal staatssecretaris Servais
Verherstraeten.
De overige Brusselse CD&V-kandidaten
worden op een later tijdstip aangeduid.

De nieuwe digitale taximeter brengt
voordelen voor alle partijen:
- De taxichauffeur is verlost van alle
papierwerk;
- De klant betaalt met bankkaart en krijgt
automatisch een ticket;
- De uitbater beschikt over een goed
beheersinstrument voor zijn bedrijf.
- De overheid beschikt over betrouwbare
gegevens om het taxibeleid te sturen.
Andere maatregelen
De digitale taximeter is slechts een van de
maatregelen om de Brusselse taxisector te
moderniseren én te ondersteunen. Eerder
nam minister Grouwels al tal van andere
maatregelen:
- Om sneller over bijkomende kandidaattaxichauffeurs te beschikken, wordt de
toegang tot het beroep hervormd.

Stadsverhaal
De komende 5 jaar wil CD&V Brussel
verder uitbouwen tot een sterk gewest met
sterke gemeenschappen.
CD&V trekt met een ambitieus en warm
stadsverhaal naar de kiezer : Brussel
moet nog meer uitgroeien tot een stad
op mensenmaat. Dat betekent voldoende
groen, mooie en propere straten en
pleinen, een job, betaalbare huizen,
veiligheid, enzovoort.
Prioritair willen de Brusselse christendemocraten daarom blijven inzetten op
mobiliteit, huisvesting, extra jobs, meer
kinderopvang en een betere werking van
de Brusselse politie- en justitiediensten.

Op het terrein blijkt er immers een grote
nood aan chauffeurs.
- Creatie van bijkomende taxistandplaatsen: het aantal standplaatsen is de
afgelopen 3 jaar met 100 eenheden
verhoogd tot meer dan 700 plaatsen.
- Illegale taxi’s en andere misbruiken
worden krachtig aangepakt. Het aantal
controleurs steeg van 4 naar 11.
- Verhogen van de zichtbaarheid van de
taxi’s in het straatbeeld via de nieuwe
visuele identiteit van de taxivoertuigen.
- Financiële steun van het Gewest voor de
taxisector via de collectieve nachttaxi’s
Collecto en via subsidies voor de
taxicheques (voor sociaal zwakkere
ouderen).

“CD&V trekt als sterk team naar de Brusselse kiezer”
Zennestreken sprak met lijsttrekker Benjamin Dalle

“Het federale niveau is, net als de
gemeenschappen en het Gewest,
belangrijk voor een goed bestuur in
onze hoofdstad. Ik heb er trouwens
vertrouwen in dat CD&V op alle niveaus
over een sterk team beschikt om de
talrijke uitdagingen in Brussel aan te
gaan.” Aan het woord is Benjamin Dalle,
de jonge lijsttrekker voor de Brusselse
CD&V-Kamerlijst.
Benjamin Dalle is de 31-jarige kabinetschef
van Servais Verherstraeten, federaal
staatssecretaris voor Staatshervorming,
Regie der gebouwen en Duurzame
Ontwikkeling. Hij was nauw betrokken bij
de communautaire onderhandelingen die
hebben geleid tot het Vlinderakkoord. Hij
woont in Sint-Jans-Molenbeek met zijn vrouw
en zoontje van 10 maanden. In Molenbeek
is Benjamin Dalle eveneens voorzitter van
de lokale CD&V-afdeling.

Je bent geboren en getogen in het
landelijke West-Vlaamse stadje Damme.
Vanwaar de keuze om in het veel
drukkere Brussel te komen wonen?
Benjamin Dalle (BD): “Dat was aanvankelijk
een gevolg van mijn jobkeuze. Na mijn
studies rechten (aan de UGent en aan
universiteiten in Parijs en New York, nvdr),
begon ik in 2006 te werken in een Brussels
advocatenkantoor. Deze keuze voor Brussel
was des te makkelijker, aangezien al heel
wat vrienden uit het Brugse en Gent ook in
Brussel woonden. Later ben ik dan met mijn
echtgenote verhuisd naar Molenbeek. Ik
woon er aan de rand van de Maritiemwijk,
vlakbij Jette, Koekelberg en Laken. Het
is echt een kruispunt van verschillende
buurten, met de voor Brussel zo typische
diversiteit.”
Wat houdt de taak van kabinetschef
van federaal staatssecretaris Servais
Verherstraeten precies in?
BD: “Als kabinetschef heb ik vooral een
coördinerende rol bij de uitvoering van
de 6de staatshervorming. Op het kabinet
schrijven een 5-tal medewerkers constant
teksten. Bij de vorming van de regering
eind 2011 zaten we aanvankelijk aan 70
pagina’s tekst over de staatshervorming.
Twee jaar later hebben we dit verder
uitgewerkt tot 1.000 pagina’s wettekst.
Het traject dat onze teksten doorlopen is
steeds hetzelfde: teksten voorbereiden,
erover onderhandelen, bespreken binnen
de werkgroepen van de 8 politieke partijen,

advies inwinnen bij de Raad van State,
amendementen schrijven en tot slot het
parlementaire proces. Ik hoop trouwens dat
het ganse parlementaire proces van de 6de
staatshervorming afgerond zal zijn voor het
einde van dit jaar.”
Wat zijn jouw prioriteiten als lijsttrekker
van CD&V voor de Kamerlijst?
BD: “Op de diverse beleidsniveaus beschikt
CD&V over competente en bekwame mensen.
Bovendien hebben we ook heel wat jong
talent in huis. Onze partij zal zijn plannen
voor een goedwerkend stadsgewest moeten
vertalen naar de diverse beleidsniveaus.
We mogen daarbij de rol van het federale
niveau voor Brussel niet onderschatten.
Denk daarbij maar aan bevoegdheden
als justitie en veiligheidsbeleid, maar ook
aan sociale zekerheid. Sinds de recente
staatshervorming beschikt Brussel over een
eigen parket met aparte Nederlandstalige
en Franstalige rechtbanken. Vraag is hoe
we dit Brusselse parket nog efficiënter
kunnen uitbouwen. Ook denk ik aan een
domein als asiel en migratie.”

“Als inwoner van de
Maritiemwijk kan ik elke
dag de typische Brusselse
diversiteit ervaren.”

Benjamin Dalle
over Brigitte Grouwels:
“Ik bewonder haar omwille van
haar trouw aan haar principes, haar
doorzettingsvermogen en volharding.
Ze bewijst al jaren dat ze onmisbaar
is voor Brussel en voor de Brusselse
Vlaming. Als minister werkt ze nochtans
in een moeilijke context. Ze moet
onvermijdelijk compromissen sluiten
met coalitiepartners, maar steeds blijft
ze daarbij trouw aan haar principes.
Haar palmares als minister mag er
dan ook zijn. Denk daarbij maar aan
de indrukwekkende investeringen in
het Brussels openbaar vervoer en in
de

Brusselse

verkeersinfrastructuur,

met veel aandacht voor de zwakke
weggebruikers.”

DE ACHTERKANT
Talrijke uitdagingen
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stellen.

85.000 bezoekers voor eerste editie Lichtfestival
Onder impuls van Brussels minister Brigitte
Grouwels vond tijdens de herfstvakantie
de eerste editie plaats van het Brussels
Light Festival. Niet minder dan 85.000
mensen lieten zich in vervoering brengen
door deze vierdaagse manifestatie in
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de havenzone.
kanaalzone was 4
& en lichtgevend
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Afrikaans: Geseende Kerfees en ‘n gelukkige nuwe jaar Albanees: Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! Arabisch:

Zalig Kerstfeest
2011
Gelukkig Nieuwjaar 2014
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Ten voordele van Inti Sisa (Ecuador) en in samenwerking met TWI Kanunnik TRIEST vzw (1200 Brussel)

Brigitte
Grouwels
www.intisisa.org

Au profit de Inti Sisa (Ecuador) et en collaboration avecTWI Kanunnik TRIEST vzw (1200 Bruxelles)

Minister van Vervoer, Openbare werken, Informatica
en Haven van Brussel

Brigitte Grouwels
“Lichtfestival Haven van Brussel november 2013”

Foto M. Verhulst
Ministre des Travaux publics,
du Transport, de l’Informatique
et du Port de Bruxelles

VRT-kinderdagverblijf Ukkepuk ingehuldigd

an Inti Sisa (Ecuador) en in samenwerking met
vzw Atelier
Groot Eiland
(Brussel)
De
recente
maatregelen
van de federale
de Inti Sisa (Ecuador)
et en collaboration
avec concurrentiekracht Sint-Lazaruslaan 10 (13de verdieping), 1210 Brussel
regering
om
de
Boulevard Saint-Lazare 10 (13ième etage), 1210 Bruxelles
vzw Atelier Groot Eiland (Bruxelles)

van de economie te vrijwaren, geven
www.intisisa.org
nieuwe zuurstof
aan onze gezinnen enwww.brigittegrouwels.com
bedrijven. Toch blijven de uitdagingen
groot, en is het afwachten hoe de
(wereld)economie in het nieuwe jaar zal
evolueren.
Aan iedereen een vreugdevol en warm
eindejaar toegewenst!
De Redactie
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Vragen, reacties, suggesties of opinies?
Contacteer Brigitte Grouwels:
Botanic Building, Sint-Lazaruslaan 10,
13de verdieping, 1210 Brussel
tel. 02 517 13 33, fax 02 511 50 83
zennestreken@brigittegrouwels.com
U kan ook terecht op de webstek van Brigitte Grouwels:
www.brigittegrouwels.be
U kunt Zennestreken steunen door een
vrijwillige bijdrage te storten op
rekening BE10 7330 1224 8504
van Brigitte Grouwels, 1000 Brussel,
met vermelding ‘Zennestreken’.

Begin
november
huldigde
VGCCollegelid Brigitte Grouwels het volledig
vernieuwde kinderdagverblijf Ukkepuk in.
Dankzij een VGC-subsidie van meer dan
1 miljoen euro kon het kinderdagverblijf
van de VRT in Schaarbeek grondig
gerenoveerd worden. Ook de capaciteit
steeg aanzienlijk : van 28 naar liefst
43 opvangplaatsen. “Dit is een nieuwe
belangrijke stap in de verankering van de
VRT in Brussel”, stelde minister Grouwels
tevreden vast.

Kort en Goed
Brusselse Vlamingen
“(...) Vooral Brussels minister Brigitte
Grouwels heeft zich in de CD&V lang
verzet tegen het de facto opgeven
van de Brusselse Vlamingen (...)”.
Bron : Artikel over de recente staatshervorming op pagina 3 van de krant
‘De Tijd’ (17 september 2013)

