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Hendrik Conscienceschool (Latinislaan / Gemeenschapsonderwijs): verdub-
beling van de capaciteit aan kinderopvang van 24 naar 55 plaatsen. 6 nieu-
we klassen in het basisonderwijs (van 128 leerlingen naar  272).

De Muziekladder (Jan Blockstraat / Gemeenschapsonderwijs): 180 nieuwe 
leerlingen in kleuter en basisonderwijs, waarvan al 50 bijkomende plaatsen op 
1 september 2012. Een nieuwe projectschool rond muziek in samenwerking 
met het conservatorium.

Sint-Lukas (Groenstraat / vrij onderwijs): 220 nieuwe leerlingen in kleuter en la-
geronderwijs, waarvan reeds 66 op 1 september 2012. Na de renovatie van 
de secundaire school, is dit een nieuwe basisschool met een project rond 
kunst (in samenwerking met de kunsthumaniora en hogeschool Sint-Lukas).   

Heilige Familie (Helmet / vrij onderwijs): 180 bijkomende plaatsen in basison-
derwijs. Na de renovatie van de bestaande school tot een moderne stedelij-
ke school, wordt er nu een nieuw gebouw geplaatst waardoor de capaciteit 
volledig verdubbeld wordt. 

Kattepoel/De Kriek (voorlopig Rogierlaan / gemeenteschool): Nieuwe school 
met 190 plaatsen voor kleuter en basisonderwijs. Deze ging reeds open op 
1 september 2011. Samen met de gemeente wordt er aan een definitieve 
vestiging gewerkt in de Grote Bosstraat en eventueel aan een bijkomende 
vestiging in de Van Ooststraat.  

Papageno (Oudstrijderslaan/gemeenschapsonderwijs): een nieuwe school 
voor 240 leerlingen (kleuter en lager onderwijs). 71 kinderen begonnen reeds 
op 1 september 2012. 

Wat Sint-Joost betreft zoeken de VGC en de gemeente samen naar een uit-
gelezen locatie voor een nieuwe bijkomende vestiging van de succesvolle 
gemeenteschool Sint-Joost -aan-zee.

Meer info:  http://www.vgc.be/onderwijs

Quentin van den Hove
GEMEENTERAADSLID SCHAARBEEK

OVERZICHT 
CAPACITEITSUITBREIDING IN 
SCHAARBEEK, EVERE EN SINT-JOOST

"Onderwijs is zowat 
de belangrijkste 
sleutel tot het succes 
van een stad."

LIBERALE Nieuwsbrief

Aantal leerlingen in het Neder-
landstalig onderwijs in Schaar-
beek in 2012*:
900 kleuters
940 lager onderwijs
770 middelbaar onderwijs 
*Capaciteitsuitbreiding met 
30% tegen 2015.

Thuistaal van de kinderen in 
het Nederlandstalig basison-
derwijs in Schaarbeek:
Nederlands: 8,5%
Nederlands en Frans of een 
andere taal: 17,8%
Frans: 24,5%
Andere taal: 49,2%

CIJFERS



inds december is Quentin van den Hove ge-
meenteraadslid voor Open Vld in Schaar-
beek.   Beter dan wie ook weet hij wat de 
bevolkingstoename in Brussel betekent  
voor Schaarbeek.

 
Quentin VAN DEN HOVE: “In 2000 waren we nog met 
105.000. Vandaag zijn we al met 126.000. En de bevol-
king zal nog enkele jaren blijven groeien. Er zijn bijko-
mende betaalbare woningen nodig, er is bijkomend 
plaats op de tram, bus en vooral metro nodig. Er zijn jobs 
nodig. En er zijn scholen nodig, veel scholen voor deze 
bijzonder jonge bevolking”. 
 
Het lijkt wel een liberale obsessie dat onderwijsdebat.
 
Quentin VAN DEN HOVE: “Onderwijs is zowat de belang-
rijkste sleutel tot het succes van een stad. De strijd voor 
goede jobs, de strijd tegen criminaliteit, een welvaren-
de stad, solidariteit, gelijke kansen, het begint allemaal 
met goed onderwijs”. Guy Vanhengel (Brussels minister 
bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in de VGC) 
volgt het al jaren op de voet.
 
Guy VANHENGEL: “Vandaag gaat 20% van de Brusselse 
kinderen naar een Nederlandstalige school. Willen we 
dat zo houden, dan moesten we tussen 2010 en 2015 
ongeveer 5.000 bijkomende plaatsen creëren in het 
Brussels Nederlandstalig onderwijs. We gaan dit cijfer 
halen. In Schaarbeek en Evere komen er meer dan 
1.000 bijkomende plaatsen”.
 

De VGC onderzocht waar in Brussel de nood aan bijko-
mende plaatsen in het onderwijs het grootst was. 
 
Guy VANHENGEL: “ ... en daaruit bleek dat dat in 
Schaarbeek is. De uitbreiding vergt een inspanning van 
de VGC, de Vlaamse Gemeenschap, het vrij onderwijs, 
het gemeenschapsonderwijs en voor het eerst sinds 
de jaren 70, toen het FDF de laatste Nederlandstalige 
gemeenteschool sloot, opnieuw een inspanning van 
de gemeente Schaarbeek. We moeten kort op de bal 
spelen”.
 
Quentin VAN DEN HOVE: “Met 24% Franstalige kinde-
ren en bijna 50% anderstalige kinderen is ons onderwijs 
meer dan Nederlandstalig onderwijs voor Vlaamse 
kindjes. Het is kwalitatief stedelijk onderwijs. We werken 
er aan projecten om meertaligheid te stimuleren*. Het 
zijn moderne scholen met een visie op de toekomst van 
Brussel. De ouders van anderstalige kinderen verwach-
ten dat hun kinderen goed Nederlands leren op school, 
de ouders van de Nederlandstalige kinderen hebben 
steeds hogere verwachtingen over de kennis van het 
Frans. Meer en meer scholen, zoals de Hendrik Consci-
enceschool spelen op die vraag in door een aantal 
vakken in het Frans te geven bijvoorbeeld”. 
 
*Meer over STIMOB of Stimuleren Meertalig Onderwijs in 
Brussel op www.bocobrussel.be . Er is nood aan maat-
werk qua taalonderwijs, naargelang het profiel en taal-
achtergrond van de leerling in het Brussels Nederlands-

talig onderwijs. 

"Voor elke school die je bouwt 
kan je een gevangenis sluiten."

Opinie
DE LIBERALE OBSESSIE VOOR MEER SCHOLEN

Guy Vanhengel
BRUSSELS MINISTER VAN BEGROTING
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Interview

ltijd goedlachs. De 
nieuwe schepen van 
Nederlandstalige 
aangelegenheden, 
Economie en Tewerk-
stelling zal voor een 

stijlbreuk zorgen. Na 25 jaar in Brussel 
kan Martine Raets het niet laten. Ze 
trakteert ons op een vrolijk en sappig 
Antwerps “kom hier, schat, da’ ik aa 
een beis geef”. Maar vergis u niet, 
achter al die vrolijkheid schuilt een po-
litica met ervaring en met een visie.
 
Martine RAETS: “De politieke microbe 
kreeg ik van Guy Vanhengel. Ik had 
een zaak in Sint-Joost, waar Guy Van-
hengel, Herman Mennekens en Chris-
tian Maes al eens over de vloer kwa-
men. Toen al was ik liberaal. Guy gaf 
me goesting om actief in de politiek 
te stappen. Midden jaren ’90 was de 
VLD nog de kleinste Vlaamse partij in 
Brussel. Dat zou snel veranderen. “
 
In 1999 trad de VLD toe tot de Brus-
selse regering. Vanaf 2004 was Open 
Vld, verkiezing na verkiezing de be-
langrijkste Nederlandstalige politieke 
factor in Brussel (tegen de nationale 
trend in).
 
Martine RAETS: “Dat is de verdienste 
van Guy Vanhengel. Hij bewees dat 
liberalisme over meer gaat dan lage 
belastingen. Dossierkennis en een strikt 
financieel beheer gaan bij Guy samen 
met een warm liberaal en sociaal ver-

haal. Zijn inzet voor gelijke kansen in 
het onderwijs is enorm. Toen Siegfried 
Bracke nog journalist was voor de VRT 
introduceerde hij Guy Vanhengel als 
“de minister van begroting, de vice-
premier van de federale regering, het 
ketje van de VLD, de altijd vrolijke tak 
van het liberalisme”.  Kortom, serieus, 
deskundig, maar ook gezellig. Daar 
herken ik mezelf ook voor de volle 
100% in”.
 

Genoeg over Vanhengel. Over Mar-
tine nu. 
 
Martine RAETS: “Weet je, toen ik met 
mijn zaak stopte en een nieuwe uitda-
ging zocht, sprak Guy me aan: “Mar-
tine, jij bent toch licentiate commu-
nicatiewetenschappen. Ik heb een 
woordvoerder nodig”.  Ik had com-
municatie aan de VUB gestudeerd en 
contact met de media lag me wel. In 
2000 werd ik verkozen als gemeente-
raadslid. Sinds december ben ik dus 
schepen “.
 
Nooit spijt gehad van die keuze?
 
Martine RAETS: “Nooit. Mijn ervaring 
als zelfstandige is belangrijk. Zeker nu 
ik schepen van middenstand ben. 
Ik ken de middenstand. Ook mijn er-
varing als communicatieadviseur, 

mijn betrokkenheid bij de Brusselse 
liberale partij, de inzet voor het 

Willemsfonds en voor het ver-

enigingsleven zijn nu doorslaggevend. 
Politiek gaat om goed bestuur, maar 
ook om mensenkennis. En dat tweede 
leer je niet aan de VUB, maar wel door 
de omgang met de mensen om je 
heen, op het werk, op etentjes en ac-
tiviteiten, zelfs tijdens het boodschap-
pen doen...
 
Open Vld heeft lang moeten wachten 
op dat schepenambt.
 
Martine RAETS: “62 jaar. Ik ben de eer-
ste Nederlandstalige liberale schepen 
in Evere sinds Karel Van Obberghen in 
1950. Het staat in het prachtige over-
zicht  “Evere kiest” dat Pieter Cnops 
(1929 - 2013, vorig jaar nog Everenaar 
van het jaar) voor ons Willemsfonds 
schreef.* Hij was het geheugen van 
onze gemeente. Ik las er hoe de libe-
ralen er telkens naast grepen in Evere. 
In 2012 was de verstandhouding met 
burgemeester Rudi Vervoort zo goed 
dat we besloten met Open Vld  en PS 
samen een Lijst van de Burgemeester 
te maken. Met succes.”
 
Wat mogen we van de nieuwe sche-
pen verwachten?
 
Martine RAETS: “Ik ga niet met losse 
ideeën beginnen gooien. Politiek is 
een ploegsport en primeurs hou ik 
voor het schepencollege. Maar het 
Nederlandstalig gemeenschapsleven 
kan op mij rekenen. En ik schuw de 
harde thema’s niet. Een sterke econo-
mie, “ goeie commerce” zoals we hier 
zeggen, goed onderwijs, degelijke op-
leidingen en jobs: alles wat we op ge-
meentelijk vlak kunnen doen om het 
Brussels beleid hierin te steunen, zullen 
we ook doen. Evere is geen eiland in 
deze stad”. 

* Pieter Cnops, Evere kiest. Een en an-
der over de partijpolitieke verkiezingen in 
Evere tussen 1911 en 2006, Willemsfonds 
Schaarbeek-Evere 2010. Dit boekje kan op-
gevraagd worden bij mraets@vanhengel.
irisnet.be 
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Ik ben de eerste 
Nederlandstalige 
liberale schepen 
in Evere sinds Karel 
Van Obberghen in 
1950.
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Onderwijs
Khadija Zamouri over 
betaalbaar deeltijds 
kunstonderwijs

Hoofdstedelijk Gewest 19
Brussel

Oude liften
René Coppens over 
de renovatie van oude 
liften



In 2003 besliste de federale rege-
ring ‘en stoemelings’ om strenge 
normen voor de renovatie van 

liften op te leggen.  De kostprijs voor 
de renovatie van oude liften was bui-
tensporig. Die vaak prachtige nliften 
tref je vooral aan in appartements-
blokken in Luik, Antwerpen, Gent of 
Brussel. Toen René Coppens in 2004 
Brussels parlementslid werd, had hij 
zijn strijd gekozen. Het Koninklijk Be-
sluit op modernisering van liften was 
antistedelijk, trof de Brusselaars en 
was een aanslag op het stedelijk erf-
goed. 
RENÉ COPPENS: “De renovatie van 
de lift werd op iedere vergadering 

van  mede-eigenaars een hot to-
pic. De verontwaardiging groeide. 
Eigenaars weten dat veiligheid een 
prijs heeft. Maar de normen waren 
disproportioneel, absurd en antiste-
delijk. Zo ontstond het Comité tegen 
het verplicht moderniseren van lif-

ten*. Sinds 2004 heb ik hun strijd in de 
media gesteund.”
 
Met succes?
RENÉ COPPENS: “Toch wel. Het KB had 
zeer korte termijnen voor de renova-
tie voorzien, waardoor de liftencon-
structeurs de prijzen deden stijgen. 
Door ons verzet werden ze verlengd. 
Wat de oude tralieliften betreft: de 
modernisering bleek zo duur dat ei-
genaars de mooie mechanische 
open tralielift lieten vervangen door 
een elektronische gesloten lift. Een 
stuk stedelijk erfgoed werd opgeof-
ferd “.
 

"Door de nieuwe 
regeling dreigde 
een stuk stedelijk en 
Brussels erfgoed te 
verdwijnen"

I
LIBERALE Nieuwsbrief

"Lifteigenaars 
aller steden, 

verzet U!"

Interview
RENÉ COPPENS

RENOVATIE VAN LIFTEN

GEWEST
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Zijn die tralieliften dan niet veilig?
RENÉ COPPENS: “Uiteraard wel. Een old-
timer is ook een veilige wagen als je 
hem goed onderhoudt. Enkele kleine 
en verstandige ingrepen, zoals een 
elektronisch gordijn, aan je oude lift 
volstaan.  Het Comité tegen het ver-
plicht moderniseren van liften drong 
aan op een alternatieve risicoana-
lyse voor deze liften: de methode Kin-
ney**”.
 
Zijn hiermee de oude liften gered?
RENÉ COPPENS: “Nog niet. De ver-
lenging van de termijnen was een 
goede zaak. Mede-eigenaars heb-
ben ondertussen 10 jaar extra tijd 

gekregen. In 2005 erkende de rege-
ring de methode-Kinney. Maar heel 
wat controlebedrijven weigeren de 
methode toe te passen en de liften-
constructeurs willen de aanpassingen 
in het kader van deze methode niet 
uitvoeren. Ramp boven ramp, de 
overgebleven zelfstandige vaklui mis-
sen gekwalificeerd personeel om de 
vraag naar de aanpassingen in het 
kader van de methode-Kinney uit te 
voeren”.
 
De regering heeft bij de laatste herzie-
ning van het KB een commissie opge-
richt die dit moet oplossen.
RENÉ COPPENS: “Het venijn zit hem in de 

staart. Die commissie moet een oplos-
sing vinden voor een betere toepas-
sing van de methode-Kinney. In de 
praktijk blijken constructeurs deze pis-
te uit te hollen. We moeten dus eisen 
dat de controlebedrijven de metho-
de-Kinney toepassen. De gewesten 
moeten vaklui opleiden voor renova-
tie van oude liften. In Brussel bestaat 
er ondertussen zo’n opleiding.”
 
*Comité tegen het verplicht moderniseren 
van liften: www.comite-liften-ascenseurs.
be/
**De Stadswinkel maakte een handige 
informatiebrochure over de methode Kin-
ney: www.destadswinkel.be/

DE STRIJD VOOR
DE STAD

FOTO:  Schematische voorstelling van een lift van  1931

RENÉ COPPENS

RENÉ  COPPENS

OPEN VLD

René Coppens is een geboren 
en getogen Brusselaar. Zijn strijd 
tegen de modernisering van lif-
ten is een aanklacht tegen een 
antistedelijk beleid. "We hebben 
de mond vol over stedenbeleid. 
Maar in de praktijk blijkt er vooral 
aandacht voor stedelijke proble-
men. Voor de stedelijke midden-
klasse in Brussel, Antwerpen, Gent, 
Luik ... valt er weinig te rapen. Zij 
wonen dicht bij hun werk. Ze ver-
vuilen minder. Maar fiscaal wor-
den ze daar niet voor beloond”.
Sven Gatz heeft met zijn boek 
‘Stadslucht Maakt Vrij’ en met zijn 
voorstel voor een stadskorting de 
stad op de politieke agenda ge-
zet. Een federale korting op de 
onroerende voorheffing en de 
personenbelasting voor wie in de 
stad woont. Carla Dejonghe wil 
het fiscaal voordeel voor wie in de 
stad woont gelijk stellen met de 
fiscale voordelen voor bedrijfswa-
gens. De herziening van het KB op 
de liften ligt in dezelfde lijn: “Dit KB 
over de veiligheid van liften was 
een financiële aanslag op wie 
in een appartement in de stad 
woont. We moeten de stad hoog 
op de politieke agenda houden" , 
aldus René Coppens.

>

Schéma technique d’un 
ascenseur d’après F. Hymans 
Electric Elevator, Elevator 
World, Inc., Mobile, Alabama, 
2000 (première édition: 1931

a: cabine d’ascenseur,
b: poulie de renvoi de la cabine,
c: poulie de traction,
d: poulie de déflexion,
e: poulie de renvoi du contrepoids
f: contrepoids.
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DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

KHADIJA ZAMOURI

TOEGANKELIJK 
& BETAALBAAR 

deeltijds 

KUNSTONDERWIJS
 in Brussel

"HET IS NOG MAAR DE VRAAG 
OF MEN DE VERDUBBELING 
VAN HET INSCHRIJVINGSGELD 
ZAL KUNNEN DRAGEN."

Vlaams Volksvertegenwoordiger

GEWEST



ecent nog leidden de hervormings-
plannen van minister Pascal Smet voor het Deeltijds 
KunstOnderwijs (DKO), voorgesteld in een discussienota, 
tot heel wat bezorgde reacties. De geplande verhoging 
van de inschrijvingsgelden dreigt de lessen muziek, dans 
en beeldende kunst immers onbetaalbaar te maken 
voor heel wat Brusselaars. Samen met Brussels volksverte-
genwoordiger Carla Dejonghe pleit ik al een tijdje voor 
het betaalbaar houden en toegankelijk maken van het 
deeltijds kunstonderwijs in onze hoofdstad.

Betaalbaar DKO
Op 10 januari ontving de minister van Onderwijs een peti-
tie tegen een duurder kunstonderwijs, ondertekend door 
niet minder dan 20.000 mensen. Wat zeggen de plan-
nen tot nu toe? Het inschrijvingsgeld voor minderjarigen 
stijgt van 60 euro naar 120 euro en voor volwassenen van 
197 euro naar 365 euro. Voor 18-24 jarigen bedraagt het 
nieuwe tarief 182 euro, waar dat vroeger 114 euro was 
voor studenten en 197 euro voor niet-studenten. Reken 
daar nog kosten bij zoals ateliergelden, partituren, instru-
menten en cursusmaterialen en de nieuwe factuur loopt 
al aardig op. Vergeet trouwens niet dat Franstalige aca-
demies in Brussel voor jongeren onder 12 jaar overigens 
gratis zijn. Dat dit gaat meespelen aan het begin van het 
schooljaar wanneer ouders een keuze voor hun kinderen 
en voor zichzelf moeten maken, lijkt me dan ook evident.

Het is nog maar de vraag of volwassenen, als ze niet in 
aanmerking komen voor het sociale tarief, de verdubbe-
ling van het inschrijvingsgeld tot 365 euro zullen kunnen 
dragen. Open Vld vreest dat de voorgestelde maatre-
gel gaat wegen op de leerlingenaantallen van de aca-
demies. Ook de Vlaamse Onderwijsraad vreest met de 
maatregel een belangrijke negatieve impact op de par-
ticipatie. De vraag die je je dus kan stellen is: wat willen 
we met het DKO bereiken? Waarom is participatie aan 
kunstonderwijs zo belangrijk?

Toegankelijk DKO
Open Vld wil er op toezien dat iedereen die muziek, dans 
of tekenen wil volgen, dit kan doen zonder enige drem-
pel. Het DKO is onderwijs dat bijdraagt tot de culturele 
en sociale ontwikkeling en ontplooiing van eenieder. Als 
schakel in een sterk uitgebouwd Nederlandstalig vrijetijds- 
en onderwijsaanbod in een meertalige context is het van 

groot belang. Immers, het DKO is ideaal voor kinderen en 
iedereen die buiten de school(m)uren op een aange-
name manier in contact wil komen met het Nederlands, 
om het zo onder de knie te krijgen.

Cruciaal voor Open Vld is de verbreding van het DKO 
naar kansengroepen toe. Het is positief dat de minister 
van Onderwijs werk wil maken van een actief gelijke kan-
senbeleid. En hoewel opleidingskosten slechts één van 
de mogelijke drempels zijn die mensen ervan kunnen 
weerhouden om deel te nemen aan het DKO, toch rijmt 
de wens naar een gelijke kansenbeleid niet met de voor-
stellen rond het verhoogde inschrijvingsgeld.

Infrastructuur
Een betaalbaar en toegankelijk DKO heeft bovendien 
nood aan een aangepaste, kwaliteitsvolle infrastructuur. 
En helaas knelt hier het schoentje. Hoewel de Brusselse 
academies kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, blijft een 
geschikte en aangename leeromgeving van belang om 
kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven aanbieden. Het 
meest ideale scenario voor de academies zou zijn dat zij 
beschikken over een goed uitgerust, kwaliteitsvol en aan-
gepast eigen schoolgebouw. In Brussel zijn de infrastruc-
turele noden echter in alle onderwijsvormen erg hoog en 
de middelen beperkt. Daarom lijkt het mij belangrijk om 
bij de bouw van nieuwe (basis)scholen te bekijken hoe 
het DKO kan geïntegreerd worden en over eigen lokalen 
kan beschikken. Op deze manier zetten we nog zicht-
baarder in op het principe van de brede school.

Vlaams Parlement
De hervormingsvoorstellen bevatten ook een aantal po-
sitieve zaken zoals het verlagen van de leeftijd om te star-
ten met DKO, het ontwikkelen van een gelijke 
kansenbeleid en het behoud van de om-
kaderingsnormen in Brussel. Toch blijven er 
nog heel wat vragen onbeantwoord. Ik 
zal in het Vlaams Parlement blijven ijve-
ren voor een betaalbaar en toegan-
kelijk DKO. Collega Carla Dejonghe zal 
hetzelfde doen in het Brussels Parlement. 
Dat de minister aangeeft dat bijsturingen 
voor Brussel inderdaad noodzakelijk zijn, 
bewijst dat onze inspanningen vruchten af-
werpen. 

R



Just is just

Brussels parlementslid Carla Dejonghe wil dat Brus-
selse gemeentes en OCMW’s verkrotte of leeg-
staande woningen kunnen onteigenen en voor 
een lage prijs doorverkopen aan gezinnen met 
een middeninkomen. Momenteel kan de onteige-
ning al als de woning nadien bestemd wordt voor 
sociale huisvesting. Maar Dejonghe wijst erop dat 
er meer maatregelen nodig zijn om jonge tweever-
dieners in Brussel te houden of aan te trekken. Op 
die manier kan men de sociale mix in bepaalde 
wijken verbeteren. 

Carla Dejonghe: “Er zijn heel wat wijken in Brussel 
waar de vooropgestelde 15% sociale woningen 
bereikt is. Daarom ons voorstel om verkrotte of 
leegstaande woningen die onteigend worden in 
die wijken niet, zoals nu het geval is, per definitie te 
bestemmen voor sociale huisvesting, maar ze ook 
aan een lage prijs door te verkopen aan mensen 
met een middeninkomen. En dit met de voorwaar-
de dat ze de woning met eigen middelen opknap-
pen en er gedurende minstens 10 jaar zelf in blijven 
wonen. Op die manier kunnen we wonen in Brussel  
voor jonge gezinnen terug betaalbaar maken”

KROTWONINGEN 
VOORDELIG 
DOORVERKOPEN

Sinds de uitspraken van Belgacom-Topman Didier 
Bellens is het dossier 4G in Brussel weer een hot topic. 
Dit dossier ligt de Open VLD Brussel al lang nauw aan 

het hart.
Wij maken ons terecht zorgen over dit dossier, zeker 

omdat wij steeds meer signalen krijgen vanuit de 
gemeenschap dat 4G in Brussel broodnodig is. Zo 

ontvingen we een brief van een aantal dokters uit het 
UZ Jette voor wie dit type netwerk absoluut noodzake-
lijk is om hun nieuw project omtrent telegeneeskunde 
op poten te zetten. Dit project, dat ervoor zorgt dat er 

reeds gestart wordt met de diagnosticering (via video) 
van een patiënt in de ambulance, kan immers levens 

redden!
Daarenboven dreigt dit dossier ons gewest op te 

zadelen met een imagoprobleem. In de ranking van 
de meest interessante zakensteden daalde Brussel van 

plaats 4 naar plaats 11. En dit enkel  en alleen omwille 
van de invoering van de stralingsnormen, bovendien 

de strengste ter wereld. Het is dan ook bedroevend dat 
de hoofdstad van België en Europa op technologisch 

gebied achterop zou hinken. Gelukkig zien we wel een 
positieve tendens binnen de commissie Leefmilieu en is 
er steeds meer bereidheid om tot een duurzame oplos-
sing te komen. Maar, we zijn er echter nog niet! Ik zal dit 

dossier dan ook nauwgezet opvolgen.

4G NETWERK:
 GEEF BRUSSEL WAT 

HET VERDIENT!

PARLEMENTAIR WERK

LIBERALE Nieuwsbrief
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Just is just
PARLEMENTAIR WERK

Voor Guy Vanhengel en 
Jean-Luc Vanraes gaat 
er niets boven een lekker 
bord friet met stoofvlees. 
Het recept siert menig 

menu van eetdagen van Open Vld en is een vaste 
waarde tijdens het eetfestijn van Jean-Luc.
En dat stoofvlees is dan weer “Made in Brussels”, recht 
van bij Resto Henri aan de Vlaamse steenweg. “Een 
eenvoudige en fijn uitgevoerde keuken waar het stoof-
vlees een echte aanrader is”, weet Jean-Luc. “De ge-
broeders Campens zijn voor mij top in de Brusselse gas-
tronomie. Hun onthaal en vakkennis zijn uitstekend.”
Maar wat is nu het geheim van een goeie Brusselse friet 
met stoofvlees? Klaargemaakt met het beste vlees, als 
bier een Chimay bleu, en wat laurier. Stoofvlees moet 
een tijdje goed trekken. En niet vergeten, serveren met 
knapperige, liefst zelfgemaakt, frietjes. De vlok mayo-
naise mag natuurlijk ook niet ontbreken. Smakelijk!

1. Bak de gesnipperde ajuinen  in een ruime stoofpot 
aan. Zorg ervoor dat ze een mooie bruin kleur krijgen 
maar let op dat ze niet aanbranden.
2. Doe het vlees bij de ajuinen en bak aan in wat boter 
én olijfolie. Kruid het vlees af met wat peper en zout.
3. Voeg het bier toe en een glas water en roer het 
aanbaksel los terwijl je het aan de kook brengt.
4. Voeg de laurierblaadjes toe.
5. Besmeer een boterham rijkelijk met mosterd en leg 
deze samen met de peperkoek in de pot.
6. Laat het stoofvlees  anderhalfuur tot drie uur lang 
sudderen op een zacht vuur. Roer af en toe in de pot  
en kijk regelmatig of het vlees voldoende gaar is. 

EEN OEROUDE KLASSIEKER
Plat Préféré

Bereiding

OPEN VLD

Op de Europese Raad van 7 en 8 februari in Brussel 
kwamen de lidstaten tot een akkoord over de Euro-
pese meerjarenbegroting van 2014 tot 2020. Deze 
begroting voorziet €  34 miljard minder uitgaven dan 
deze van 2007-2013 op een globale begroting van 
960 miljard euro. De grootste verliezers in deze oefe-
ning zijn de landbouw- en cohesiebegrotingslijnen. 
Voor het eerst in de geschiedenis gaat het globale 
budget van de Unie naar beneden en dit ondanks 
de komende uitbreiding met o.a. Kroatie. 
“Vele lidstaten tonen hiermee hun beperkte am-
bities voor de Europese Unie. In tijden van crisis is 
het zeer begrijpbaar dat budgettair de riem dient 
aangehaald te worden. Maar we mogen echter 
niet vergeten dat de impact op de reële econo-
mie niet zo belastend is. Het Europees budget be-
perkt zich tot maar 1% van het Bruto Binnenlands 

Product (BBP). Het verschil tussen de 
toekomstige 1 % en de huidige 
1,06% is minimaal wanneer men 
deze vergelijkt met de nationale 
(para-)fiscale druk. Het Europees 
Parlement dient echter nog zijn 

goedkeuring te geven en dat 
zal niet van een leien dakje 
lopen.”, aldus Europees Par-
lementslid Annemie NEYTS.   

EUROPA EN BRUSSEL

Stoofvlees

INGREDIENTEN:
-  1 KG Ajuinen
-  1100gr Rundsvlees

-  Bakboter & Olijfolie

-  1 Sneetje Brood

-  Mosterd
-  2 sneetjes Peperkoek

-  Bruin (abdij) bier

-  2dl water
-  laurier 



Verrekijk

Verrekijk  

O EEN TOEKOMSTBLIK

"We zullen geen tijd 
meer steken in een 
godsdienst, zedenleer of 
een andere opgelegde 
overtuiging. Op school 
leer je niet geloven, 
je leert er denken."

ANN BRUSSEEL
Vlaams Volksvertegenwoordiger

nderwijs in Brussel anno 2030, hoe ziet dat er-
uit? Elke wijk heeft zijn school, ouders hoeven 
zich geen zorgen meer te maken voor een 
plaatsje in de buurt. De discussies over het leer-
krachtentekort zijn dan ook verleden tijd, want 
dan is lesgeven opnieuw een eer en een be-
wuste keuze van studenten voor een beroep 
met maatschappelijke erkenning. De verschil-
len tussen scholen gaan niet meer over levens-
beschouwing, maar wel over het aanbod aan 
studierichtingen en over taalkeuze: Frans, Ne-
derlands, of – vaker – taalgemengd, zoals onze 
stad Brussel. Leerlingen met een andere thuistaal 
nemen in hun lessenpakket ook een extra mo-
dule taal, zodat de kennis van de schooltaal op 
niveau van de moedertaal komt.  

Op school vind je tablets op elke bank, hét instru-
ment van leerlingen en leerkrachten. Leerlingen 
kunnen met aangepaste programma’s op hun 
ritme de leerstof verder inoefenen. Wie het wat 
moeilijk heeft of trager is, kan op een aangepast 
tempo bijbenen. Wie sneller vooruit kan, krijgt die 
kans en riskeert zich niet te vervelen op school. 
We laten niemand achter. Zo maken we op 
de lagere school ook meer tijd dan nu voor het 
wetenschappelijk avontuur: natuur en techniek 
ontdekken, ermee experimenteren, nieuwsgie-
rig worden. Ook de kritische geest aanscherpen 
en wereldburger worden. Zo gaan we geen tijd 
meer steken in een godsdienst, of zedenleer of 
een andere opgelegde overtuiging. Op school 
leer je niet geloven, je leert er denken.  

Moet je nog de kinderen afhalen om 16u? 
Neen, want ze zijn nog even zoet met hun favo-
riete creatieve hobby of sport. De brede school 
is dan overal de regel. Elk kind, ongeacht de 
financiële middelen van de ouders, kan dan 
voor muziekles of basket-
bal of iets anders kiezen. 
Ouders moeten zich niet 
meer afvragen hoe ze het 
allemaal gecombineerd 
krijgen met hun job, het 
wordt geregeld, op school 
of in de buurt. De toekomst 
is niet meer veraf!

LIBERALE Nieuwsbrief

GEWEST
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Stadswachten moeten de inwo-
ners, die bij goed weer genieten 
op de openbare banken op 
pleintjes en in parken, actief aan-
spreken. Wie wil genieten van de 
openbare ruimte moet ze ook 
respecteren en proper houden. 
De stadwachten moeten de 
eerstelijnszorg worden in het net-
heidsbeleid.
Dat is het standpunt van Quentin 
van den Hove, gemeenteraads-
lid voor Open Vld in Schaarbeek. 
“Binnen enkele weken is het weer 
lente en dan mogen de kuisploe-
gen het achtergelaten vuil onder 
elke publieke bank in de ge-
meente gaan vegen. Elke och-
tend opnieuw. Dit is een uitgele-
zen kans om de stadswachten 
een concrete taak te geven. Ze 
moeten daartoe de juiste oplei-
ding en ondersteuning krijgen. Ze 
moeten leren de mensen op een 
vriendelijke en duidelijke manier 
te wijzen op hun plichten”, aldus 
Quentin van den Hove .

“Ik zie veel ondernemerszin rond 
me heen in Sint-Joost”, aldus Raffi 
Aghekian, “ik zie heel veel jonge-
ren werken, en toch blijven de 
werkloosheidscijfers hier meer dan 
elders toren hoog”. Raffi beseft dat 
er daar heel veel verklaringen voor 
zijn, dat er nog meer op onderwijs 
en opleiding moet ingezet wor-
den in Sint-Joost. Dat er absoluut 
komaf moet gemaakt worden 
met vormen van discriminatie op 
de arbeidsmarkt. “Maar indien we 
de zwarte en grijze economie hier 
in Sint-Joost ook wat kunnen re-
gulariseren en binnen de formele 
economie brengen, we automa-
tisch ook heel wat vooruitgang 
boeken”, maant Raffi.  En om dit te 
doen zijn er niet alleen controles no-
dig, maar ook veel begeleiding en 
ondersteuning inzake marktkennis, 
management, boekhouding, ver-
gunningen en wetgeving …  “We 
moeten het ondernemerspotenti-
eel in Sint-Joost niet onderdrukken, 
maar het  net valoriseren binnen 
een formele economie”.

Regularisatie 
zwarte economie

Stadswacht als 
eerstelijnszorg 

“Het college heeft de vergunning 
voor een nieuwe bankautomaat 
op het Vredeplein in Evere goed-
gekeurd”, meldt schepen Martine 
Raets.  “Sinds het vertrek van de 
bank op het Vredeplein moesten 
bewoners tot aan Bordet, Helmet 
of Conciencelaan gaan om wat 
cash geld af te halen. Het leek 
onschuldig, maar het zorgde voor 
gemor bij de lokale handelaars, 
de klanten en de bewoners”. Het 
gemeentebestuur bereikte een ak-
koord met een bank en er zal dus 
een nieuwe bankautomaat geïn-
stalleerd worden.

Bankautomaat op 
het vredeplein

In 't Kort
GEMEENTELIJK NIEUWS

SCHAARBEEK
QUENTIN VAN DEN HOVE

EVERE
MARTINE RAETS RAFFI AGHEKIAN 

SINT-JOOST

OPEN VLD

"Sinds het vertrek 
van de bank op het 
Vredeplein moesten 
bewoners tot aan 
Bordet, Helmet of 
Conciencelaan gaan 
om wat cash geld af 
te halen. "
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"Geen banaal 
winkelcentrum 
in kerk op 
Helmet"

HET UITSPELEN VAN TROEVEN
Quentin van den Hove

In de kijker
WINKELCENTRUM IN KERK

 Heel wat kerken blijven leegstaan. Zo ook 
de kerk van de Heilige Familie op Helmet 
(Schaarbeek). Het vicariaat liet weten 
dat ze zoekt naar een nieuwe bestem-
ming voor twee derde  van de kerk. Dit 
is een opportuniteit voor de plaatselijke 
handelskern volgens Quentin van den 
Hove.  “Op voorwaarde dat het geen 
blitse winkelgalerij wordtdie het bestaan-
de aanbod concurrentie aandoet”.  Het 
banaal vergalerijen is geen goed idee. 
Voor gemeenteraadslid Quentin van den 
Hove (Open Vld) zijn er drie opties:
 
“(1) Ofwel komen er één of twee han-
delszaken in de kerk, die als magneet 
kunnen dienen voor de rest van de han-
delskern (bvb: conceptstores als ‘Cook 
en Book’);(2) Ofwel komen er congres- en 
evenementfaciliteiten die nieuwe klan-
ten naar de bestaande handelskern lok-
ken; (3) Ofwel komt er een museum met 

bovengemeentelijk aanzien die er voor 
zorgt dat Schaarbeek haar deel van de 
internationale aantrekkingskracht van de 
hoofdstad krijgt (zie voorstel Open Vld 
om het Fin-de-siècle museum er onder te 
brengen*)”
 
Wat het ook wordt, voor de liberalen 
moet het project de troeven van deze 
unieke locatie uitspelen: een bestaande 
handelskern, zicht op een groene en 
historische waardevolle wijk, goed be-
reikbaar met het openbaar vervoer (be-
staande tram en geplande metro).  Het 
project moet mensen naar Helmet lok-
ken.  “De invulling dient dus als een mag-
neet te functioneren!”, aldus Quentin van 
den Hove.
 
*Zie de opinietekst “Het Fin de Siècle-museum 
komt in Schaarbeek” op www.brusselnieuws.be 
en www.vldschaarbeek.be



OPEN VLD

Congo blijft ons fascineren. Denk maar 
aan de films/documentaires van Thierry 
Michel (‘Congo  River’ of ‘Mobutu, King 
of Zaire’), of ‘Congo, een geschiedenis’ 
van David Van Reybrouck. Raffi Aghe-
kian, voorzitter van Open Vld in Sint-Joost 
weet er alles van. “Sinds ik er voor het 
eerst was is mijn fascinatie voor Kinshasa 
niet meer te stuiten”.
 
Als coördinator van de vzw ‘Sens Uniek’*  
besloot Raffi Aghekian om samen met 
filmmaker Douglas Ntimasiemi een film 
over de stad te draaien. Ze schreven sa-
men het scenario. Raffi deed de produc-
tie en Douglas de regie.
 
‘Kinshasa mboka té’, zo heet de film. Of 
Kinshasa, waanzinnig land. “Een stad die 
de normen overschrijdt op een manier 
die we ons niet kunnen voorstellen. Een 
paradox en een spektakel, soms hele-
maal ontwricht, waar leven en overle-
ven er elke dag anders worden ingevuld. 
Wanneer je denkt haar bedwongen te 
hebben, haalt ze verrassend uit, want ze 
is totaal onvoorspelbaar”.

 
De première ging door in het Brusselse 
Matonge. De film gaat nu op tournee. 
Ondertussen is ook de DVD te koop 
(www.kinshasambokate.cd). Op 17 mei 
wordt de film getoond in het Kaaitheater. 
Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere gaat 
er heen. Zin om mee te komen naar deze 
voorstelling: johan.basiliades@vldbrussel.
be of 0495/210.501

*Sens Uniek is een vzw die culturele projecten 
opzet in een ontwikkelingskader. Ze stimuleert 
cultuur in zuiderse landen als ontwikkelingsin-
strument en sensibiliseert in Noordelijke landen 
door middel van cultuur (www.sensuniek.be).

Ventje, 
probeer 
het eens 

in het 
Frans

"Congo blijft ons 
fascineren." 

Tip
Iedere vakantie gaan ouders op zoek naar stages voor hun kinderen. De VGC en de 
gemeenschapscentra hebben een ruim aanbod. Nederlandstalige ouders kennen de 
weg naar De Kriekelaar, Everna of Ten Noey.  “Van ouders hoor ik dat hun kinderen 
zo weinig Frans leren. Vroeger leerden de Vlaamse kinderen Nederlands op school en 
Frans op straat, maar vandaag zijn dankzij de VGC ook de meeste vrijetijdsactiviteiten 
in het Nederlands en komen ze minder met dat Frans in contact”, aldus Johan Basilia-
des. “Daarom besloten we enkele jaren geleden in het Franstalig gemeentelijk aanbod 
te grabbelen. In Evere is er Peps Evere die sportstages organiseert (www.pepsevereas-
bl.be ) en in Schaarbeek is er Planet Kids (www.planetekids.eu ). OK, het zijn niet altijd 
de properste woorden die ze oppikken, maar zo gaat dat met talen. In ieder geval, het 
zijn goede stages en ze leren er hun gemeente mee kennen en … een mondje Frans.” 
Ook in Sint-Joost organiseert de dienst Jeugd van de gemeente sportstages in de “Es-
pace sportif George Petre” zie www.stjosse.irisnet.be of  02 220 27 53

Raffi Aghekian over:

'KINSHASA MBOKA TE'

FRANSTALIGE VAKANTIE- EN SPORTSTAGES

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS:
EVERE: Guy Vanhengel, Brussels minister en gemeenteraadslid Evere – gvanhengel@vanhengel.irisnet.be
Martine Raets, Schepen en voorzitter Open Vld Evere – mraets@vanhengel.irisnet.be  of 0497/59.95.64
SCHAARBEEK: Quentin van den Hove, Gemeenteraadslid en voorzitter Open Vld-Schaarbeek – vdhove@gmail.be of 
0499/59.56.86 .Johan Basiliades, secretaris Open Vld-Schaarbeek – johan.basiliades@vldbrussel.be of 0495/210.501
SINT-JOOST: Raffi Aghekian, voorzitter Open Vld-Sint-Joost - raffi@sensuniek.be – 0486/93.51.43
Eugene de molderlaan 1/5   1030 Schaarbeek



Wil jeLID WORDEN?

JOHANNESPASSIE VAN J.S. BACH  16 maart
Om 20u.00: Bachkoor en Brussels Fringe Baroque Orchestra  brengen de Johannespassie 
van J.S. Bach in Flagey.  Het Willemsfonds Schaarbeek-Evere steunt het Bachkoor en 
biedt plaatsen aan voordeeltarief aan. Meer info johan basiliades 0495.210.501 of johan.
basiliades@vldbrussel.be

RONDLEIDING BRUSSELS PARLEMENT  26 april
Om 10u.30: Els Ampe, Brussels parlementslid en Quentin van den Hove (gemeenteraadslid 
Schaarbeek) geven voor het Willemsfonds een rondleiding in het Brussels Parlement.  
Inschrijven bij johan.basiliades@vldbrussel.be of 0495.210.501

FILMTENTOONSTELLING  17 mei
Filmtentoonstelling Kinshasa Mboka te in het Kaaitheater met het Willemsfonds Schaarbeek-
Evere. Meer info johan.basiliades@vldbrussel.be of 0495/210.501

BRUSSELS CONCERTBAND  26 MEI
Om 15u.00: Nieuwe editie 2013 van de Brussels Concertband in het Kaaitheater. Met als 
gastvedetten: 'The Jacquelines'. Inschrijven bij Herman Mennekens : hmennekens@bruparl.
irisnet.be

Alle leden worden uitgenodigd op de lokale bestuurvergaderingen, lokale regionale en nationale activiteiten. U ontvangt 
ook het ledenblad en mag deelnemen aan de ledencongressen. Alle nieuwe leden ontvangen en verwelkomingpakket 
0          ik wil lid worden van Open Vld in mijn gemeente en stort €10 op RN BE08 0012 1655 5913 met vermelding “lidgeld  
            Evere” of “Lidgeld Schaarbeek” of “lidgeld Sint-Joost”.
0         Ik wil nog geen lid worden, maar wil wel meer informatieontvangen over Open Vld in mijn gemeente.
Naam ……………………………………….........................................………. 
Voornaam ………………………………………..
Adres ………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………...............................
E-mail ………………………………………………..
Stuur deze strook terug naar Johan Basiliades, Eugene de molderlaan 1/5   1030 Schaarbeek 
of naar johan.basiliades@vldbrussel.be

van OPEN VLD- EVERE – SCHAARBEEK OF SINT-JOOST

LEDENCONGRES  15 j uni
Hou deze datum zeker vrij  in je agenda want dan zal ons ledencongres plaatsvinden.
Ditmaal zal dit plaatsvinden in de Melsensstraat. Nadere info volgt, wel kunnen we u al mede 
delen dat er een receptie zal zijn!

Vlaams Parlementslid 
Gemeenteraadslid
Ann Brusseel

Afdelingsvoorzitter 
Stefaan Vanhee

en 
Open Vld Anderlecht 

nodigen u uit op hun 

BRAZILIAANSE 
AVOND

GC De Rinck 
Dapperheidsplein 7 
1070 Anderlecht

zaterdag 8 juni 
vanaf 18u

Met een heerlijk Braziliaans buffet

BRAZILIAANSE AVOND  08 juni
Vlaams Parlementslid Ann Brusseel en Open Vld Anderlecht nodigen u graag uit op 
hun Braziliaanse avond met heerlijk Braziliaans Buffet. Dit zal doorgaan in GC De Rinck, 
Dapperheidsplein 7 1070 Anderlecht vanaf 18u

KAAS- & WIJNAVOND  25mei
Lekkere kazen en voortreffelijke wijnen , en dit aan een democratisch tarief. Kom op 25 
mei vanaf 18 uur naar het Kunsthumaniora van het Gemeenschapsonderwijs te Laken ,
ingang parking Karel Bogaerdstraat 4 (groene poort).

OOSTERS ETENTJE WILLEMSFONDS  18 mei
Locatie: Gemeenteschool van Stokkel,
 H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Prijs: €16 (voorverkoop via BE 36 0682 3280 5481, reservatie ), €19 (kassa)
Reservatie: mvangenck@bruparl.irisnet.be of 02 213 71 46

16de

kaas & wijnavond

      Brussel      stad

zaterdag 25 mei 2013 / 18 - 23 uur / Kunsthumaniora Laken 
Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel
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