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BRIGITTE
GROUWELS
Met ambitie en daadkracht
Sommige partijen beginnen hun statuten
met een oproep tot klassenstrijd. Bij andere
partijen staat artikel 1 in het teken van de
splitsing van België. CD&V is de enige partij
die de mensen vooropstelt. De eerste regel
van onze statuten luidt: ‘Voor ons telt elke
mens’. Vandaar ook dat volgens ons Brussel
een stad op mensenmaat moet zijn.
Sommige partijen willen de kiezer doen
geloven dat enkel keihard snoeien in de
sociale zekerheid de economische motor kan
doen aanslaan. Maar wij geloven niet dat je
een economisch paradijs kan bouwen op een
sociaal kerkhof. Wij zijn voor economische
groei mét sociale vooruitgang.
We zijn er niet om de mensen in de miserie
te duwen, niet om ze pijn te doen, noch om
ze het leven moeilijk te maken.

Maar we zijn er ook niet om de mensen te
pamperen, hen een hangmat te bezorgen,
hen voor te spiegelen dat alles bij het oude
kan blijven. Ook verworven rechten moeten
we in onze snel veranderende wereld elke
dag opnieuw verdienen.
Verder zijn we tegen het verdelen van
mensen, het opzetten van groepen tegen
elkaar: werknemers tegen werkgevers,
autochtonen tegen allochtonen, jongeren
tegen ouderen, …
We willen integendeel mensen verbinden.
Hiernaast willen we mensen ook weerbaar
maken. We willen ze een springplank
bezorgen, hen in staat stellen zelf hun
verantwoordelijkheid te nemen. En als we
‘mensen’ zeggen, bedoelen we ‘ elke mens’,
zoals in de eerste regel van onze statuten.

Werk, werk, werk. Dat is voor ons dan ook
de prioriteit der prioriteiten voor de volgende Brusselse regeerperiode. Want elke mens
heeft recht op werk. Brussel combineert veel
arbeidsplaatsen met veel pendelaars, maar
ook met veel werkloosheid, vooral onder de
Brusselse jongeren. Dat is de zogenaamde
Brusselparadox. Daar willen we dringend
komaf mee maken.
Ik heb hiervoor alvast de ambitie én de daadkracht. ‘Ik hoop op zondag 25 mei opnieuw
uw mandaat te krijgen. Alvast bedankt ! ‘.
Brigitte GROUWELS
De minister die het doet

Brigitte, uw Vlaamse waarborg in Brussel

Station Rogier

Minister Brigitte Grouwels bracht onlangs een
werfbezoek aan het Rogierplein. Ze kon er met
eigen ogen vaststellen dat de renovatie van
het metrostation Rogier bijna klaar is. Ook de
werken aan het bovengrondse plein schieten
op. Binnen een klein jaar is alles klaar. “Tegen
volgend voorjaar zal Brussel er een nieuwe
aantrekkingspool bij hebben”, aldus minister
Grouwels.

Minister Brigitte Grouwels in gesprek met 6 Brusselaars
Als Brussels minister hecht Brigitte
Grouwels veel belang aan contact
met de bevolking. De mening van
de Brusselaar vormt immers vaak
een goede barometer voor de
aandachtspunten in onze hoofdstad.
Daarom nodigde Brigitte Grouwels op
haar kabinet onlangs 6 ‘ongebonden’
Brusselaars uit om een avond lang te
praten over politiek. Al deze mensen
schreven de minister onlangs een
brief. Hoog tijd vond Brigitte Grouwels
om hen eens persoonlijk te zien. De
minister ging daarbij geen enkel
taboe uit de weg. Een impressie.
(Van links naar rechts) Annemieke Vanduynhoven, Christel De Jonge, Ann Van den Eynde,

Brigitte Grouwels, Bram Vandamme, Paula De Nil en Gilberte Van Geel.
Bram Vandamme uit Brussel-Stad :
“Als jonge stadsbewoner
gebruik ik vaak het openbaar
de gemeenten niet kunnen Ann Van den Eynde uit Brussel-Stad: “Als
“Mensen voelen
vervoer. Hoe probeert de
afwijken. Het zwaartepunt taalcoach woon ik al 30 jaar in Brussel. Ik
zich al een stuk
overheid meer mensen te
van het beleid verschuift heb een haat-liefdeverhouding met deze
veiliger op het
overtuigen om het openbaar
openbaar vervoer” zo steeds meer naar het stad. Ik blijf me ergeren aan het feit dat
vervoer te gebruiken?”
Vlamingen niet altijd in hun eigen taal
Gewest.”
geholpen kunnen worden door de overheid.”
Brigitte Grouwels : “Om de autodruk in onze
stad een halt toe te roepen, zijn zowel van de Annemieke Vanduynhoven uit Schaarbeek: Brigitte Grouwels : “Ik deel uw mening.
overheid als van de inwoners inspanningen “Ik ben afkomstig uit Limburg. Ik heb Toen ik 35 jaar geleden in Brussel
vereist. Zo heeft de Brusselse Regering er altijd graag en veel gefietst. Maar in kwam wonen, vond ik het dédain van
vorig jaar beslist om de komende 10 jaar Brussel is dit niet evident omwille van het bepaalde Franstaligen tegenover het
Nederlands soms hallucinant. Het is toen
liefst 4,4 miljard euro te investeren in het drukke verkeer.”
dat ik mijn Vlaamse reflex gekweekt heb.
MIVB-net. Deze investeringen maken een
kwantumsprong voor het openbaar vervoer Brigitte Grouwels : “Het aantal fietsers in Gelukkig is er sindsdien veel veranderd.
in onze hoofdstad mogelijk. Anderzijds Brussel is de afgelopen jaren spectaculair Ik zeg altijd dat Vlamingen consequent
moeten de mensen natuurlijk durven gestegen. Om nog meer mensen op de Nederlands moeten gebruiken als ze
afstappen van de vanzelfsprekendheid van fiets te krijgen, maken we momenteel iemand aanspreken in Brussel. Je zal
de automobiliteit.”
volop werk van comfortabele gescheiden ervan versteld staan hoeveel anderstaligen
fietspaden. Denk maar aan de recent op zijn minst Nederlands begrijpen.”

Christel De Jonge uit Brussel-Stad : “Ik
heb de indruk dat alles zo lang duurt in
deze stad. Er zijn wel veel plannen, maar
de uitvoering loopt geregeld mank. Hoe
kunnen we dat oplossen?”
Brigitte Grouwels : “Dit was deze
regeerperiode ook een van mijn grote
frustraties. Dat alles in Brussel zolang
duurt, heeft ook te maken met de complexe
structuur van onze hoofdstad met zijn 19
gemeentebesturen. Toch durf ik te zeggen
dat we de voorbije jaren belangrijke
stappen vooruit hebben gezet in het kader
van de 6de staatshervorming. Op het
vlak van mobiliteit komt er bijvoorbeeld
een gewestelijk mobiliteitsplan waarvan

aangelegde fietspaden in de Havenlaan
of in de Mettewielaan in Molenbeek.
Maar afgescheiden fietspaden zijn ook
duur. Daarom hebben we deze legislatuur
het
budget
voor
fietsinfrastructuur
verviervoudigd. Met resultaat. De voorbije
5 jaar hebben we voor meer dan 20
kilometer aan afgescheiden fietspaden
aangelegd, driemaal zoveel als in de
vorige legislatuur.”

“Vlamingen
moeten in Brussel
consequent
Nederlands
spreken”

Paula De Nil en Gilberte Van Geel uit
Evere : “Als senior wil ik graag het openbaar
vervoer nemen. Maar ik voel me er niet
altijd even veilig, vooral ’s avonds dan.”
Brigitte Grouwels : “Veiligheid op het
openbaar vervoer was de voorbije jaren
voor mij een absolute topprioriteit. Bij de
laatste bevraging van de MIVB-reizigers in
2013 stelden 2 op 3 reizigers zich veilig te
voelen op het openbaar vervoer. Dit is een
duidelijke stijging in vergelijking met de
voorgaande jaren. De extra investeringen
in veiligheid op het openbaar vervoer
beginnen dus te lonen. De komende jaren
moeten we op dit elan doorgaan.

Brigitte doet wat ze zegt en zegt wat ze doet

12 blikvangers van Brigitte Grouwels
De regeerperiode 2009-2014 is afgelopen. Traditioneel wordt dan de balans
opgemaakt. Ook minister Brigitte Grouwels maakte de balans van haar beleid op aan
de hand van 12 blikvangers. Een voor een zijn het projecten die belangrijk zijn voor
de toekomst van Brussel. Een overzicht.
 1. De hoge vlucht van de nachttaxi’s: 140.000 Collecto-gebruikers in 2013 (x20 op 3 jaar).

 2. Bijkomende fietspaden: budget x 4, aanleg x3.

 3. De ‘vertramming’ van Brussel: lijnen 62 en 94 verlengd, lijn 9 vergund, lijn 71 beslist.

 4. Een moderne taxisector: nieuwe look, invoering taximeter.

 5. Veilige en toegankelijke metrostations: meer liften en overal poortjes, meer veiligheidspersoneel.

 6. Een geharmoniseerd parkeerbeleid: dezelfde regels in het hele gewest.

 7. 4,4 miljard voor de MIVB: automatisering en verlenging metro, bijkomende bussen en trams.

 8. Meer vervoer over water = 600.000 vrachtwagens minder per jaar.

 9. Computergestuurde verkeerslichtencentrale = vlotter verkeer.

 10. Sterkere samenwerking met Vlaanderen: fiets-GEN, proef slimme kilometerheffing,

gewestoverschrijdende tramlijnen.

 11. Extra Nederlandstalige kinderopvang: in 10 jaar tijd is het aantal plaatsen met 30 procent

gestegen tot 3.684 opvangplaatsen voor baby’s en peuters.

 12. Een seniorenbeleid op maat. Bijna elke Brusselse gemeente telt vandaag een Nederlandstalig

lokaal dienstencentrum.

“Brussel is van iedereen, dus ook van de Vlamingen”

Brigitte: Vlaming in Brussel, Brusselaar in Vlaanderen
DE ACHTERKANT

In memoriam

Grote inzet
Op zondag 25 mei trekken we met z’n
allen naar de stembus voor de ‘Moeder
aller verkiezingen’. De indruk bestaat dat
we op 25 mei een keuze moeten maken
tussen het PS-model en het N-VA-model. Het
lijkt wel of we opnieuw beland zijn in de
jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Ook
toen domineerde de zogenaamde linksrechtstegenstelling de politieke debatten.
Anno 2014 leven we in een ander land.
Een land dat na 6 staatshervormingen is
uitgegroeid tot een confederale staat.
CD&V mag gerust de bouwheer van dit
positief confederalisme genoemd worden.
Na 25 mei krijgen we de unieke kans
om 5 jaar lang werk te maken van
levensnoodzakelijke sociaaleconomische
maatregelen. Deze maatregelen zullen
niet altijd populair zijn. Maar ze zijn wel
noodzakelijk om onze toekomst, en die
van onze kinderen, veilig te stellen. Het
gaat dan om zaken als langer werken, de
creatie van extra jobs, de hervormingen in
het onderwijs, besparingen bij het overheid
en het verlagen van de loonlasten.
Het oplossen van deze uitdagingen vormt
de echte inzet van 25 mei. In hun campagne
dienen de diverse Vlaamse partijen steeds
uit te gaan van de eigen sterkte en moeten
ze vooral trots zijn op de eigen realisaties.
Het overdreven stigmatiseren van politieke
tegenstanders kan best vermeden worden.
Wat de komende federale coalitievorming
betreft, is het wenselijk dat de Vlaamse
partijen, die toch de meerderheid van de
inwoners in dit land vertegenwoordigen,
zich eindelijk eendrachtig opstellen bij de
vorming van een nieuwe federale regering.
Verdeeldheid tussen de Vlaamse partijen
zou de eigen onderhandelingspositie
danig verzwakken. Gezien de talrijke
uitdagingen die ons de komende jaren
staan te wachten, kunnen we ons geen
Vlaamse verdeeldheid meer permitteren.

Jos Chabert

Marie-Jeanne Schoenmaekers-Clerckx

(1933-2014)

In april moesten we afscheid nemen
van 2 Brusselse christendemocratische
boegbeelden.
Zowel
oud-minister
Jos
Chabert
als
Marie-Jeanne
Schoenmaekers-Clerckx
(voormalig
Brussels volksvertegenwoordiger en oudschepen in Sint-Pieters-Woluwe) ontvielen

Zo stemt u
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nederlandse taalgroep
Franse taalgroep

(1924-2014)

ons op korte tijd. Ik had met zowel Jos
als Marie-Jeanne een goede band. Aan
hun familie en vrienden bied ik dan ook
mijn oprecht medeleven aan. We zullen
hun nagedachtenis blijven eren.
Brigitte Grouwels

Vergeet de lokale kandidaten niet
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

CD&V
1 Brigitte Grouwels
2 Paul Delva

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

3 Brigitte De Pauw

15 CD&V

U kan binnen dezelfde lijst op meerdere personen stemmen
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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.be
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’.

Kort en Goed
VOLKS
“(…) Vriend en vijand omschrijven haar
als een chaleureuze, charmante vrouw
met een hoge emotionele en sociale
intelligentie. Op feestjes is ze vaak zelfs
het allergrootste fuifbeest. Dat volkse beeld
zou niemand haar aangeven, maar elk
weekend is ze wel ergens te zien op een
wijkfeest, barbecue of pensenkermis. (…)
De krant De Tijd maakte op 19 april 2014
een portret van Brigitte Grouwels.

