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Beste lezer,

U vraagt zich misschien af wat voor magazine u nu 
weer in de brievenbus hebt gevonden, dus stel ik 

mezelf graag eerst even voor aan diegenen die geen 
flauw benul hebben van wie Bianca Debaets is. Als 
parlements- en gemeenteraadslid zet ik mezelf al 

meer dan twintig jaar in voor een beter Brussel – zowel 
het Gewest als de Stad. Dat is tenslotte wat u, als 

Brusselaar, meer dan verdient.

Veiligheid en openbare netheid zijn twee domeinen bij 
uitstek waar ik volop voor die verbetering strijd. Dat zal 

u wellicht ook wel merken aan de verdere inhoud van dit 
magazine. 

Maar nu we eindelijk volop kunnen genieten van de 
zomer en beetje bij beetje onze vrijheid herwinnen, is 
het goed om ook eens even stil te staan bij de manier 

waarop deze coronacrisis werd aangepakt in Brussel. In 
mijn ogen kon dat alleszins véél beter. De handel kreeg 
niet altijd de nodige ondersteuning, de vaccinatiecentra 

kenden een chaotische start en van gewestelijke 
coördinatie was vaak geen sprake. Desalniettemin komt 
het einde van de lange tunnel wel in zicht, en kunnen we 

weer volop dromen van samenkomsten met vrienden 
en familie. 

Ik hoop dat u snel weer kan genieten van een Brussel 
dat als vanouds bruist!

Brussels parlementslid CD&V 
Gemeenteraadslid stad Brussel 

Vanuit de oppositie wil ik steeds kritisch maar ook constructief 
te werk gaan voor de stad en het gewest. Dit zijn enkele van de 

dossiers waarvoor ik me de afgelopen tijd heb ingezet.

CONTACT
bianca.deabets@parlement.brussels
www.bianca.brussels

STAD BRUSSEL
In 2020 waren er amper 12 klachten 

over seksuele intimidatie op straat in de 
politiezone Brussel-Elsene. Een grove 

onderschatting van de realiteit, als je weet 
dat bijna 9 op de 10 Brusselse vrouwen 
hebben aangegeven dat ze daar ooit al 

mee geconfronteerd werden. 

Nu wordt de strijd tegen straatintimidatie 
opgevoerd. Een positieve stap in de goede 

richting, maar we hebben nog een lange 
weg af te leggen vooraleer élke vrouw 
zich veilig kan voelen op onze straten.  

NEDER-OVER-HEEMBEEK
De laatste tijd komen er mij steeds vaker 
klachten ter ore vanwege Neder-Over-
Heembekenaars. Het beleid van Stad 
Brussel lijkt Neder-Over-Heembeek 
regelmatig over het hoofd te zien. 

En dan hebben we het nog niet eens over 
de gecontesteerde planning en traject van 
de nieuwe tramlijn die al veel voer voor 
discussie heeft gegeven. Al die elementen 
sterken mij in mijn geloof dat Neder-Over-
Heembeek dringend meer aandacht en 
meer gerichte acties verdient.

LAKEN
Aan het Atomium duiken nog steeds 

straatracers op. De betonblokken lijken 
niet te volstaan. Ik vroeg de burgemeers 

om meer uitleg en oplossingen. Wat blijkt: 
sinds september 2020 werden er door de 

politie 49 wagens administratief in beslag 
genomen. Maar ook duurzame structurele 

oplossingen zijn nog steeds nodig!

HAREN
Een kapsalon in Haren werd onlangs het 
mikpunt van vandalisme. Er werd daarbij 
een kassei door de vitrine gegooid. De 
eigenaar van de zaak, vermoedt dat 
de daders het gemunt hadden op de 
regenboogvlag die hij had uitgehangen 
aan zijn kapsalon. Ik vind het fantastisch 
dat de eigenaar direct een tweede 
regenboogvlag hing. #stophomophobia 



Enkele ideeën 
voor een nettere stad

Lees er meer over of geef mij jouw idee op www.bianca.brussels

VOER STATIEGELD IN OP BLIKJES EN PLASTIC FLESSEN
Zo worden ze niet zomaar weggegooid na gebruik. Breng je blikjes en flesjes 

terug naar de winkel of een automaat, en je krijgt je geld meteen terug.

VOLDOENDE VUILBAKKEN EN SORTEEREILANDEN IN OPENBARE RUIMTE 
En deze moeten ook systematisch leeggemaakt worden. Waar al afval ligt, 

wordt er gegarandeerd makkelijker nog extra vuilnis bijgestort. 

DRAAGBARE VUILZAKJES AAN DE INGANG VAN POPULAIRE PLAATSEN
Bij mooi weer puilen de Brusselse parken vaak uit van het volk. Door 

draagbare vuilzakjes uit te delen aan de ingang, kan iedereen zijn of haar 
afval makkelijk inzamelen en nadien in de juiste vuilnisbak gooien.

EEN UITGEBREID SYSTEEM VAN ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING
Zo blijft het vuilnis al iets makkelijker uit het straatbeeld weg en kunnen de 

verschillende afvalstromen makkelijk en efficiënt beheerd worden.

ZAKASBAKJES VOOR ROKERS
Rokers krijgen vandaag maar al te vaak een vrijgeleide om hun peuken op 
grond te gooien. Nochtans kan één peuk al zorgen voor de verontreiniging 

van maar liefst 500 liter water. 

MEER CONTROLES EN STRENGERE BOETES
Vandaag worden er slechts een handvol camera’s ingezet om sluikstorters 

op heterdaad te kunnen betrappen. Een propere stad is echter de 
verantwoordelijkheid van ons allemaal, dus moeten we ook strenger durven 

optreden wanneer sensibilisering en preventie niet meer werken.

Brussel heeft een 
kwalijke reputatie 
als ‘vuile stad’ 
De straten van onze hoofdstad, die zijn er 
voor iederéén. Een aangename leefomgeving 
begint echter bij een gevoel van veiligheid en 
netheid, en dat is helaas waar zwerfvuil maar 
al te vaak de grote spelbreker is. Helaas zagen 
we tijdens de coronacrisis het aantal gevallen 
van sluikstorten spectaculair toenemen. Dat 
is waarom CD&V Brussel graag een steentje 
wil bijdragen aan het properdere Brusselse 
straten. De belangrijkste elementen bundelden 
we in ons zespuntenplan.

Bianca NETHEID



Hoog tijd om de rookmelderplicht 
uit te breiden in Brussel 
Jaarlijks vinden er meer dan 1.800 woningbranden plaats in het Brussels 
Gewest. Er vielen dit jaar al minstens zes dodelijke slachtoffers te 
betreuren bij woningbranden in ons Gewest, dit is een pijnlijke wake-upcall 
die we moeten aangrijpen om de rookmelderplicht in Brussel fors uit te 
breiden.

Want in  tegenstelling tot de rest van het land gelden er 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minder strenge 
regels omtrent de rookmelderplicht, maar daar moet 
snel verandering in komen. 
Volgens CD&V Brussel moet men tevens verder 
gaan dan enkel maar een uitbreiding van de 
rookmelderplicht. Veilig, betaalbaar en duurzaam 
wonen voor iedereen moet daarbij de prioriteit 
bij uitstek zijn. Het is dringend tijd dat we de 
brandveiligheid in onze hoofdstad in alle aspecten van 
het woord verbeteren.
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Heb je zelf ideeen voor een beter Brussel? Laat het mij weten!

bianca.debaets@parlement.brussels

VEILIGHEID, OOK IN HET OPENBAAR VERVOER
Geen enkel metrostation nog onbemand 
Wie in Brussel rondloopt, krijgt maar al te 
vaak (op zijn of haar eigen manier) te ma-
ken met een gevoel van onveiligheid. 

Of dat terecht of onterecht is, hangt 
uiteraard vaak van de concrete situatie en 
omstandigheden af, maar dat neemt niet 
weg dat het gevoel zélf alleszins regelmatig 
sluimert. 

Vooral in de omgeving van tram-, metro- 
en treinhaltes voelt men zich omwille van 
verschillende redenen minder snel veilig – 
omdat het soms donkere of afgelegen plekken 

zijn, omdat er gauwdieven aan het werk zijn …

Dat is waarom ik pleit voor een systeem waar 
er telkens een personeelslid aanwezig is die 
over de veiligheid kan waken in en rond de 
haltes van het Brussels openbaar vervoer. 
Door hun aanwezigheid kunnen zij pendelaars 
én Brusselaars alvast op hun gemak stellen, 
en bovendien kunnen ze ook dienen als 
aanspreekpunt indien er zich daadwerkelijk 
problemen voordoen. Zo kunnen we in één 
klap de veiligheid én het veiligheidsgevoel 
verbeteren.

Het is dringend tijd om de 
brandveiligheid in alle aspecten 
van het woord verbeteren

Bianca OPINIE

Hugo is altijd een bezige bij 
geweest, maar corona gooide 
roet in het eten. “Ineens viel alles 
weg”, vertelt hij. “Plots moest 
alles online verlopen, maar op 
mijn leeftijd is dat toch geen 
evidentie.”

Toch begon hij nog met goede 
moed aan de eerste lockdown, 
in de hoop dat alles wel snel 
voorbij zou gaan. “Mijn vrouw 
Frieda en ik profiteerden van 
het mooie weer en gingen vaak 
wandelen, maar nadien werd 
het toch moeilijker om vol te 
houden. De moed was weg en 
de inspanningen gingen erg 
zwaar wegen. Sociale contacten 
bleven uit en we moesten ook 
heel wat persoonlijke plannen 

Eenzaamheid tijdens corona
De coronacrisis heeft op heel wat vlakken diepe wonden geslagen in onze 
samenleving, maar vooral het gevoel van eenzaamheid nam schrikwekkend 
hard toe. Ik sprak met Hugo Weckx, voormalig senator en minister, die zeer 
tevreden was met het fysieke bezoekje in zijn prachtige tuin in Brussel. Ook 
hij zag zijn sociale leven van de ene dag op de andere volledig wegvallen, 
wat een negatieve impact gehad heeft op zijn gezondheid.

Hugo Weckx | 86

Bianca CORONA

op de lange baan schuiven. De 
kinderen passeerden nog aan 
het raam, maar de kleinkinderen 
hebben we amper gezien. En 
ook het grote feest om onze 
zestigste huwelijksverjaardag te 
vieren is intussen al een hele tijd 
uitgesteld.”

Die zware impact op het 
dagelijkse leven laat ook 
sporen na. “Restaurants en 
cultuurhuizen gingen op slot, we 
mochten niemand uitnodigen 
thuis … Allemaal zaken die we 
graag en vaak doen, en die 
plots niet meer mogelijk waren. 
Iemand tegenkomen op straat 
gebeurt gemaskerd en met een 
zekere afstand, omdat de angst 
toch aanwezig blijft.”



Hij is van heel wat markten thuis – op zijn cv staan onder meer rollen 
als journalist, zanger, schrijver en politicus – maar bovenal is Luckas 

Vander Taelen (63) toch vooral Brusselaar. Een Brusselaar met een stevige 
mening, want de voormalige Aalstenaar kan honderduit vertellen over de 
charmes en gebreken van onze hoofdstad. “We moeten wat vaker out of 
the box durven denken”, is zijn boodschap.

Welke zaken hebt u dan wel 
gemist de afgelopen maan-
den?
“Ik ben iemand die nogal graag 
gaat werken en leven op café, 
vooral in het Mokafé in het 
centrum. Normaal gesproken 
had ik voor een interview als dit 
graag daar afgesproken, maar 
dat was helaas niet mogelijk.”

“Ik ben eigenlijk niet hyper-
sociaal, dus de coronacrisis 
heeft op zich niet zo’n geweldig 
grote invloed gehad.”

Recent was er een incident 
op Twitter met een minister, 
die reageerde ‘dat de groot-
stad zich aan niemand moest 
aanpassen’ toen iemand 
aanklaagde dat hij niet in het 
Nederlands geholpen kon wor-
den na een verkeersongeval.
“Strategisch vond ik dat totaal 
onbegrijpelijk van minister 

Gatz. Ik ken hem goed en heb 
heel veel respect voor hem, 
maar hier heeft hij toch een 
fout gemaakt. Als politicus 
moet je daar toch beter over 
nadenken. Als je zoiets be-
weert, geef je een open voorzet 
aan de Vlaamse Rand om 
eigenlijk hetzelfde te mogen 
zeggen. C’est comme ça, wij 
moeten ons ook niet aanpas-
sen en moeten dus geen facili-
teiten meer voorzien.”

Is de Nederlandstalige Brus-
selaar volgens u dan een 
uitstervend ras?
“De Nederlandstalige Brus-
selaar is sowieso een vreemd 
specimen. Brussel is een 
stad van zinnekes. Bijna alle 
Nederlandstaligen die ik ken 
in Brussel, zijn een onderdeel 
van taalgemengde gezinnen. 
Die meertaligheid is altijd een 
Brussels gegeven geweest, 

Luckas Vander Taelen 
“De Nederlandstalige Brusselaar is 
een vreemd specimen”

Bianca INTERVIEW
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WIE IS LUCKAS 
VANDER TAELEN?
• 63 jaar
• Woont in Vorst
• Van opleiding historicus (VUB)
• Journalist voor o.a. vrtnws en De Tijd
• Auteur en reportagemaker
• Durft te zeggen waar het op staat in Brussel



Mijn Brusselse
ontdekkingen

Een heerlijke  
GIMBER
Of je er nu een cocktail of 
mocktail mee maakt. Die 
keuze is eigenlijk aan jou. 
Maar deze lekkere drank is 
ook gewoon lekker door een 
vleugje te mengen in je glas 
met (spuit)water.

Uitbreiding 
park L28

Nu is er een handige fiets- en 
voetgangersverbinding tussen Tour 
en Taxis en het Bockstaelplein. Het 

mooiste van al? Het is een hele groene 
corridor. Een prachtig park, de serre 

van parckfarm, fitnesstoestellen, een 
heuse speeltuin met prachtige glijbaan. 

Absoluut te ontdekken!ç

Foto: speeltuin in het nieuwe stukje park

Een kleine fijne en 
gespecialiseerde wijnzaak 

In het hartje van Dansaert kan je Yves WIne Galery 
vinden. Er is een mooie selectie aan betaalbare 

wijnen te vinden. Naast heerlijke wijnen hebben ze 
ook een kleine selectie aan mooie kunstwerken.

Dansaertstraat 45, Brussel

maar die vermenging leidt 
niet langer alleen maar naar 
verfransing. Ik had vroeger een 
buurvrouw waar ik uit gewoon-
te Frans tegen sprak, want 
dat was nu eenmaal de lingua 
franca in de buurt. Tot zij op 
een bepaald moment, tijdens 
een buurtfeest, in het West-
Vlaams begon tegen mij. Zijzelf 
en haar kinderen waren totaal 
verfranst. Nu vindt iedereen het 
normaal als er in een taalge-
mengd gezin de talen van de 
ouders gesproken wordt. Dat 
is de realiteit van nu. En dus is 
de Nederlandstalige Vlaming 
ook niet langer diegene die je 
kan terugvinden in de gemeen-
schapscentra, er is een nieuwe 
generatie die opgroeit in het 
kosmopolitische Brussel.”

“Maar tegelijkertijd mag je 
niet vergeten dat Brussel deel 
uitmaakt van een staatkundig 
bouwwerk. De Franstaligen 
hebben de taalwetten nooit se-
rieus genomen, maar zij begrij-
pen niet dat Brussel ondertus-
sen geen Franstalige stad meer 
is. Het is wel een stad waarin 
we ons van het Frans bedienen 
als lingua franca, maar op zich 
is Brussel vooral een stad van 
minderheden. Als je op alle 
Brusselse deuren gaat kloppen, 
zal je maar weinig zuiver een-
talige families terugvinden.”

U hebt zelf al verschillende 

boeken geschreven over onze 
hoofdstad, waarvan het re-
centste uitkwam in 2019. Stel 
dat daar vandaag een her-
ziene versie of tweede druk 
van zou verschijnen, welke 
veranderingen of updates zou 
u daaraan doorvoeren?
“Ik zou misschien nog wat 
scherper schrijven over de 
noodzakelijke herstructurering 
van Brussel. De stad is al lang 
geen verzameling meer van 19 
gemeenten, maar is een echte 
grootstad geworden. De insti-
tutionele stilstand van Brussel 
vind ik het grootste drama, 
met een te zwak gewest en te 
veel gemeenten die hun auto-
nomie willen bewaren.”

“Vergeet het idee van de fusie 
van de 19 gemeenten, maar 
verander Brussel naar een 
systeem van om en bij de 25 
districten. En uit elk district 
kunnen er dan twee personen 
afgevaardigd worden naar een 
gewestelijk parlement, zoals 
men bijvoorbeeld in 
Parijs doet, met één 
duidelijke persoon aan 
het roer. Die hiërarchie 
is nodig. De OCMW’s 
en de politiezones 
moeten ook fors 
herschikt of gefuseerd 
worden. Maar helaas 
lijden we ook aan de 
Belgische ziekte met 
te veel beleidsniveaus, 
en bovendien zien de 
Franstaligen in zowat 
elke poging tot een 
betere organisatie van 
het gewest een aanval 
van de Vlamingen om 
de Brusselse autono-
mie aan te tasten.”

De laatste tijd komt het Ter 
Kamerenbos erg vaak in het 
nieuws. Is dat de tuin die heel 
wat Brusselaars nodig heb-
ben?
“Absoluut. Het Ter Kamerenbos 
zou eigen gewestelijk grondge-
bied moeten worden, want élke 
Brusselaar komt daar naartoe. 
Alle parken zitten bomvol, dan 
is het logisch dat je naar Ter 
Kamerenbos trekt om groene 
ruimte op te zoeken. Maak dat 

park gewestelijk en leg shut-
tlediensten in vanuit andere 
gemeenten, dan is iedereen 
tevreden (lacht). We moeten 
wat vaker op die manier out 
of the box durven denken. Dat 
is ook zo’n typisch probleem, 
Brussel wil niet excelleren. Men 
is tevreden met middelmaat.”
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Vergeet het idee van de 
fusie van 19 gemeenten, 
maar verander Brussel naar 
een systeem van om en bij 
de 25 districten

Brussel wil niet excelleren. 
Men is tevreden met 
middelmaat
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Weet u waar deze foto genomen is? Mail dan naar bianca.debaets@parlement.brussels en win een mooie prijs.


