uw burgerlijst
Els AMPE

Frederik CEULEMANS

2de plaats

31ste plaats

Dominique VERBESSELT
36ste plaats

Dominique DE BACKER
9de plaats

Frederic MASIL
15de plaats

Paula RAIGLOT
24ste plaats

Olivier AUVRAY
39ste plaats

Programma Open Vld Stad Brussel gemeenteraadsverkiezingen 2018

Brussel optillen, gewoon doen!
Elke dag zetten talloze Brusselaars zich in om Brussel een nieuw elan te geven. Ze zijn actief in een
burgerbeweging of wijkcomité. Of ze geven les, ondernemen, creëren of repareren, drijven handel
of genezen en verzorgen. Open Vld telt zo’n actieve burgers op haar lijst: uw burgerlijst.

Dit is ons doel:
Wij liberalen willen Brussel optillen. We verhogen de standaarden in Brussel en maken komaf met de
‘we zijn met weinig content’-mentaliteit.

IN EEN NOTENDOP:

1 Moderne politie die wangedrag aanpakt: wie 1 blikje weggooit, raapt er 100 op.
2 Een topschool voor elk kind want elk kind verdient een toekomst.
3 Meer metro want met tram en bus alleen lukt het niet.
4 Sociale woningen opwaarderen in plaats van er nieuwe te bouwen.
5 Groene long voor oud en jong: meer speel- en fietsruimte in een verkeersveilige
omgeving.

Dit is ons programma:
Wangedrag aanpakken: bestraf sluikstorten, vandalisme en bedelen met kinderen
De straat, het plein, het park: de living van de Brusselaars. Ondanks sensibiliseringscampagnes en
boetes blijft de living vuil. De maat is vol. Respect voor onze openbare ruimte en de natuur moet
afgedwongen worden. We willen een nieuw principe invoeren: wie één blikje weggooit, raapt er
honderd op. Kuisstraf voor de hardleersen. Vandalen moeten repareren wat ze kapotmaken. Open
Vld wil ook beter onderhoud en snellere schoonmaak, want vuil trekt vuil aan. Overal slimme vuilnisbakken en ondergrondse afvalcontainers zijn een vereiste. In het centrum vind je steeds meer
bedelaars met kinderen. Die schandelijke uitbuiting van de kleintjes moet stoppen en strafrechtelijk
vervolgd worden. Wangedrag in het verkeer omzetten in een hoffelijke houding: iedereen die zich
in het verkeer begeeft moet dat op een veilige manier kunnen doen.

Moderne politie
Onze politiezone heeft vaak ouderwetse computers en afgeleefde commissariaten. Tijd voor kleine en toegankelijke buurtcommissariaten die de klok rond open zijn en snel interveniëren. Tijd om
het digitale tijdperk in te stappen zodat er meer tijd is voor politiewerk en minder voor papierwerk.
De burger moet meer informatie krijgen over politiewerk: gegevens van de wijkagent, resultaten
van politieacties, misdaadstatistieken en -evoluties moeten beschikbaar zijn op het web. Alle politiemensen moeten minimaal tweetalig zijn.
Topschool voor elk kind
Talloze kinderen vinden geen school in Brussel. Bovendien zijn veel ouders ongerust over de kwaliteit. Dat is onaanvaardbaar. Elk kind heeft recht op een topschool want de toekomst van elk kind
telt. Goed onderhouden schoolgebouwen, groene speelplaatsen, modern materiaal, digitalisering en hogere standaarden voor ons onderwijs zijn noodzakelijk. Dat alles moet kunnen in een
seculiere omgeving. Alle Brusselse kinderen moeten ook kunnen zwemmen. Een extra zwembad in
het centrum is daarom nodig. Bovendien zou elk kind dat afstudeert in Brussel minstens tweetalig
moeten zijn. Daarom starten we met enkele immersiescholen. Daarnaast willen we de kindergemeenteraad lanceren in Brussel. Kinderen hebben ook iets te zeggen over de stad en zo leren ze
in de praktijk hoe de democratie werkt.
Ondernemers koesteren
Ondernemers, handelaars, kunstenaars, vrije beroepen… zorgen voor welvaart en jobs. Brussel
moet ze laten floreren en hen toelaten om van de modernste technologieën gebruik te maken,
zoals de digitale snelweg die 5G mogelijk maakt. Ook de stadsdiensten moeten mee met de
technologie. Ze moeten gebruik maken van slimme toepassingen en open data. We snoeien in
de hoeveelheid aan reglementen, taksen en papierwerk. De stad moet toelaten aan de handelaars die bij de stad huren om hun handelszaak te kopen.
Duurzaam en groen wonen
Veel gezinnen ontvluchten de stad op zoek naar een huisje met tuin in de rand. Ondertussen
wordt de stad volgebouwd met sociale woningen. Door het bouwen van privéhuizen en appartementen met terrassen of stadstuinen toe te laten, kunnen we de stadsvlucht tegengaan. Het is
nu aan de andere gemeenten om te investeren in sociale woningen. Brussel heeft zijn duit in het
zakje gedaan. Ondertussen moet Brussel investeren in de renovatie van de bestaande sociale
woningen én in de mensen die in sociale woningen wonen zodat ze meer kansen krijgen in het
leven. De stad moet ook toelaten dat mensen in een overheidswoning de kans krijgen om hun
woning te kopen. In elke straat horen bomen en planten thuis. Ze maken de wijken aangenamer
en gezonder.
Metro, metro, metro
Wij willen vlot bewegen in de stad. Zonder stank noch files. Daarom moeten investeringen in de
metro en randparkings op één staan. In 10 van de 19 gemeenten zijn er niet eens metrostations
en blijven mensen hoofdzakelijk aangewezen op de auto. Als pendelaars kunnen overstappen op
de metro, zijn er minder auto’s in de stad en is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Alleen
de metro is snel genoeg en heeft de capaciteit om voldoende passagiers te vervoeren. We ondersteunen ook elektrische busjes, laadpalen, deelauto’s en autonome wagens.
Veilig buitenspelen in elke wijk
Kinderen en jongeren spelen en sporten graag buiten, maar dat kan nog niet in elke wijk op een
veilige manier. Open Vld wil dat er in elke wijk meer plekken zijn waar kinderen kunnen ravotten.
Daarom moet er een speeltuin zijn op wandelafstand. Streng optreden tegen hardrijders hoort
daar ook bij.
Een groene long voor oud en jong
Wij willen leven in een stad waar we vrij kunnen ademen en bewegen. Daarom moeten de standaarden voor luchtkwaliteit en leefkwaliteit hoger. Beeld je een fietsweg in midden in het groen
van Wemmel, doorheen Laken tot in hartje Brussel. Dat is mogelijk door enkele missing links aan
te pakken: Parking C, de Heizelvlakte, de Donderberg, Tour & Taxis en het Maximiliaanpark. Het
Maximiliaanpark moet een familiepark met een stijlvolle kinderboerderij worden waar de Zenne
stroomt en kinderen zorgeloos kunnen spelen.
Brusselaars optillen
Brussel telt te veel steuntrekkers en mensen die geen uitweg zien uit hun armoede. Door mensen
die ervaring hebben met armoede en mensen die succesvol zijn in het leven aan te trekken als
coach, kunnen we deze mensen vooruit helpen. Het OCMW van de stad moet zich daarom meer
toeleggen op coaching. De bestaande sociale woningen moeten gerenoveerd worden zodat
ze beantwoorden aan hedendaagse normen. Mensen die bij het OCMW of bij de Regie huren
moeten hun woning kunnen verwerven zodat ze onafhankelijker kunnen worden van de overheid.

Een stad met stijl om fier op te zijn
Er wordt te slordig omgesprongen met de openbare ruimte en het prachtige erfgoed waarover
Brussel beschikt. Zelfs na een geslaagde renovatie strooien allerlei overheden een janboel aan
obstakels in het rond: dranghekkens, betonblokken om terroristische aanslagen te vermijden,
werfafsluitingen enz. Vaak zijn die obstakels tijdelijk, maar de optelsom van al het tijdelijke is permanent. Daarom moet de stad werk maken van een stijlvolle omgeving waarin ook tijdelijke
ingrepen en zowel het patrimonium als evenementen aan hogere standaarden voldoen. Een
aangename avondverlichting zal de architecturale parels nog meer in de verf zetten. Een stad
met stijl houdt rekening met mensen met een handicap. Daarom moeten voetpaden en wegen
aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Een stad met stijl communiceert ook met haar burgers in stijl.
Een stad die innoveert
Er was een tijd waarin de hoofdstad de toon zette. Die tijd komt terug. In het onderwijs én in de
administratie wordt papier stelselmatig vervangen door tablets en smartboards. De diensten van
de stad kan je voortaan beoordelen met sterren zodat deze feedback leidt tot betere dienstverlening. Naar het voorbeeld van Molengeek en BeCentral komt er steun voor ‘Lakengeek’ zodat
jongeren ook in Laken leren programmeren. Ook op vlak van toerisme kan Brussel haar troeven
innovatiever uitspelen. Bijvoorbeeld door te investeren in virtuele realiteitservaringen in de vele
stadsmusea, het stadhuis en historische pleinen. Op vlak van mobiliteit kan hinder vermeden worden door ervoor te zorgen dat alle wegenwerken en events systematisch worden doorgegeven
aan de navigatiesystemen zodat bewoners en bezoekers zich op omleidingen kunnen voorbereiden.
Een liberale burgemeester
Tussen 1830 en 1983 waren alle burgemeesters liberaal. De Brusselaars floreerden, waar ze ook
vandaan kwamen. Ze baanden hun eigen weg en konden rekenen op een ondersteunende
omgeving. Dat is ook het Brussel van de toekomst. Tijd om Brussel op te tillen. Tijd voor een liberale
burgemeester.

V A N H E I Z E L N A A R H A R TJ E B R U S S E L

GROENE LONG VOOR OUD EN JONG
HEIZEL

WEMMEL

DONDERBERG

BOCKSTAEL

TOUR & TAXIS

MAXIMILIAANPARK

CENTRUM

EEN TOPSCHOOL VOOR ELK KIND!
Talloze kinderen vinden geen school in Brussel. Bovendien zijn veel
ouders ongerust over de kwaliteit. Dat is onaanvaardbaar. Elk kind
heeft recht op een topschool want de toekomst van elk kind telt. Goed
onderhouden schoolgebouwen, modern materiaal en hogere
standaarden voor ons onderwijs zijn noodzakelijk. Elk kind dat
afstudeert in Brussel zou minstens tweetalig moeten zijn.

ONTDEK ONS PROGRAMMA VOOR JOUW WIJK
Centrum en Noordwijk
•
•
•
•
•

Een groene long voor oud en jong: het centrum en de Heizel worden verbonden via het
Maximiliaanpark waar een echt park wordt aangelegd waar mensen in alle rust kunnen
wandelen en fietsen. De Zenne komt er opnieuw aan de oppervlakte.
Elektrische busjes vervangen de gelede bussen want die zijn te groot voor de kleine straat
jes.
Eventvrije weken in het centrum: in een stad moet je je kunnen uitleven, maar ook op
adem kunnen komen. Er moet meer evenwicht zijn tussen plezier en rust voor de bewoners.
Een nieuw publiek zwembad. Zeker in het centrum is de nood hoog, ook voor wie leert
zwemmen of gewoon wil baantjes trekken. Daarom willen we een extra overdekt zwembad in het centrum, bijvoorbeeld aan de Papenvest.
Missing links van fietswegen opvullen, alsook van de metrolijnen: Tour & Taxis wordt via de
metro met het Noordstation en met de metrolijn naar de Heizel verbonden. Door meer metro verlagen we de autodruk in het centrum.

Laken
•
•
•
•
•

Laken is al dichtbevolkt. Wat groen is, moet groen blijven.
Parking C wordt een volwaardige randparking met directe aansluiting op de metro.
Een groene long voor oud en jong: de Donderberg wordt een groene long waardoor je
kan fietsen en wandelen.
Het park met fietsweg doortrekken van Tour & Taxis tot aan Bockstael.
Bestaande sociale woningen worden opgewaardeerd. Er komen geen nieuwe sociale
woningen bij in Laken.

Haren
•
•
•
•

We koesteren ons groen dorp in de stad: wat groen is, moet groen blijven.
Voor de oudere inwoners komt er een rusthuis in Haren.
Bestaande sociale woningen worden opgewaardeerd. Er komen geen nieuwe sociale
woningen bij in Haren.
Op de grens van Haren en Diegem komt er een randparking en metrohalte want met de
bussen en trein alleen lukt het niet.

Neder-Over-Heembeek
•
•
•

De verdichting in Heembeek heeft een grens bereikt: wat groen is, moet groen blijven.
De parking van het Militair Hospitaal wordt een randparking waar je de metro kan nemen
naar het centrum.
Bestaande sociale woningen worden opgewaardeerd. Er komen geen nieuwe sociale
woningen bij in Neder-Over-Heembeek.

Uw Nederlandstalige kandidaten voor Brussel

Brussel optillen,
gewoon doen!

Els AMPE
dede
Els AMPE
plaats

2

plaats

Brussel heeft alles om de stad te zijn waar mensen
opklimmen. Maar zover zijn we nog niet. Brussel
fleurt pas op. Na twaalf jaar op de oppositiebanken
maakten MR en Open Vld opnieuw deel uit van het
stadsbestuur. De buurten werden aangenamer. Nu
moet iedereen de vernieuwde straten en pleinen
ook respecteren én meebouwen aan onze stad. Het
zijn vaak dezelfde die een bijdrage leveren. Maar
alle Brusselaars moeten mee. Daarom is het verhogen van de welvaart aan de orde. Brussel heeft
nood aan een ploeg die vrijheid gunt en inspanningen eist. Tussen 1830 en 1983 waren alle burgemeesters liberaal. De Brusselaars floreerden, waar ze ook
vandaan kwamen. Ze baanden hun eigen weg en
konden rekenen op een ondersteunende omgeving. Dat is ook het Brussel van de toekomst. Tijd om
Brussel op te tillen.
Tijd voor een liberale burgemeester.

Gewoon doen!

“Er zijn mensen
die praten en
mensen die
handelen”
Dominique DE BACKER 9de pl.
Wie is Dominique?
Dominique De Backer // 68 // bedrijfsleider met
pensioen // uittredend gemeenteraadslid //
adept van het sociaal-liberalisme
“Geen woorden maar daden”

Dominique
DE BACKER
9de plaats

Waarom Dominique?
Naast de grote dossiers die bijdragen tot de
aantrekkelijkheid, de uitstraling en een stijgende
welvaart in onze stad, verdienen de sociale problemen en de veiligheid een andere aanpak.

1

COURTOIS

2

AMPE

9

DE BACKER
Dominique

15

MASIL

Alain

Els

Frederic

Contact: Harenberg 193 - 1130 Brussel
tel: 02 242 79 52 - 0474 95 20 03
dominiquedebacker1@gmail.com

“Wat ik doe met je stem,
ze krachtdadig inzetten”
Frederic MASIL 15de pl.
Wie is Frederic?
Overtuigd Brusselaar sinds meer dan 25 jaar.
Bedrijfsleider met hart voor de stad en een grote interesse
voor cultuur. Gepassioneerd loper en fietser.
Waarom Frederic?
• voor het toepassen van alle bestaande wetten rond netheid
en veiligheid
• voor meer zwembaden voor de Brusselaars, plaats genoeg
aan de Papenvest
• voor een verdubbeling van het budget voor de heraanleg
van straten en pleinen

Frederic
MASIL
15de plaats

1

COURTOIS

2

AMPE

15

MASIL

Alain

Els

Frederic

Contact:
Richard Neyberghlaan 39 1020 Brussel
GSM 0476 87 97 46
f.masil@urbanliving.be

“Are You
Awake?”

Paula RAIGLOT 24e pl.
Wie is Paula?
Paula Raiglot // Een echte Brusseles //
Kunstschilder // Passie voor haar stad

Paula
RAIGLOT

Waarom Paula?
Hardere aanpak van de kleine criminaliteit.
Daadwerkelijke steun aan de bewoners en de
handelaars van Brussel.
Een veilig en proper Brussel voor iedereen.

24e plaats
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COURTOIS

2

AMPE

Alain

Els

24

RAIGLOT

Paula

Oog voor
Brussel!
Frederik CEULEMANS 31e pl.
Wie is Frederik?
Frederik Ceulemans // interieurarchitect // passie voor de
Brusselse architectuur
Waarom Frederik?
• Oog voor een trotse en zelfzekere stad! Met een
eenduidige visie
• Oog voor een inclusieve en welvarende stad
• Oog voor onze publieke ruimte, durf investeren en eis respect.
• Oog voor jonge ondernemers, Brussel als incubator!

Frederik
CEULEMANS

1

COURTOIS

2

AMPE

Alain

Els

31

CEULEMANS
Frederik

31e plaats
Contact: Papenvest 46 bus 2, 1000 Brussel
GSM 0474 27 46 49
frederik.ceulemans@live.be

Gewoon doen!

Dominique VERBESSELT 36e pl.
Wie is Dominique?
Dominique Verbesselt // al 36 jaar een hart voor Brussel //
kabinetsmedewerker // gelooft in vrijheid en gendergelijkheid
Waarom Dominique?
Al 36 jaar Heembekenaar
Veiligheid voorop. Een luisterend oor voor de bewoners en
zelfstandigen. Een frequentere openbare verbinding naar
het stadscentrum. Ondergrondse vuilbakken voor een proper
Neder-Over-Heembeek.

Dominique
VERBESSELT

1

COURTOIS

2

AMPE

Alain

36

Els

VERBESSELT
Dominique

36e plaats
Contact:
Léon Daumeriestraat 39, 1120 Brussel
GSM 0479 53 46 41
verbesseltdominique@gmail.com

“Samen aan de stad van
de toekomst bouwen”

Olivier AUVRAY 39e pl.
Wie is Olivier?
werkt en woont in Brussel // man met een toekomstplan //
Ondervoorzitter Haven van Brussel // stelt de zaken graag scherp
Waarom Olivier?
Het creëren van de Stad van de Toekomst begint vandaag!
Meer efficiëntie en transparantie in bestuur en organisatie zijn een
must! Geen regelneverij! De aantrekkingskracht van Brussel en al
haar troeven op de wereldkaart zetten! Privé-ondernemers de
beste kansen geven om Brussel te doen bruisen!

Olivier
AUVRAY

1

COURTOIS

2

AMPE

Alain

Els

39e plaats
Contact:
Pannenhuisstraat 14 b009 1020 Brussel
GSM 0497 78 76 78
olivier@ethi-os.com

39

AUVRAY

Olivier

“ We nemen de teugels in handen “
Alain Courtois

MR-Vld
1 COURTOIS Alain
2 AMPE Els
3 COOMANS DE BRACHENE Geoffroy
4 BARZIN Clémentine
5 WEYTSMAN David
6 FRELINX Florence
7 DE CLIPPELE Olivier
8 VIVIER Céline
9 DE BACKER Dominique
10 GODFRIN Aline
11 ERGEN Benhur Yusuf
12 MALENGREAU Nicole
13 VANOBOST José
14 DEFERIERE-BUGGENHOUT Clémentine
15 MASIL Frederic
16 CRAHAY-DECLERCQ Sophie
17 DE SCHAETZEN Didrik

18 BONNIER Floriane
19 EGGERMONT Olivier
20 MEFALESSI Rose
21 CIFIU Ciprian
22 AïT BAALA Latifa
23 BEN AMOR Nabil
24 RAIGLOT Paula
25 BAUDEWYNS Florent
26 GALÁN GONZÁLEZ Aránzazu
27 MARCQ Francis
28 MOREAU-LOKULI Isabelle
29 DIALLO Abdoul
30 KAMANGAR Aran
31 CEULEMANS Frederik
32 KASEMBWE Christelle
33 VINOIS Bernard

34 GONZALEZ GARCIA Melissa
35 WAUCQUEZ Frédéric
36 VERBESSELT Dominique
37 MARTIN Gaël
38 KILICOGLU Sarah
39 AUVRAY Olivier
40 OSMAN Gloria
41 MOINI TABATABAI Seyed Reza
42 DUBOIS-CATTELAIN Claudine
43 MOREAU Jacques
44 BOUHAMMOUT Sabah
45 DE GEYTER Robert
46 CENO Tiama
47 DUBOIS Julien
48 KARBOWSKA Agata
49 de CLIPPELE Olivier

Brussel optillen,
gewoon doen!

