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TOUS ENSEMBLE ! 
ALLEMAAL SAMEN !

HEP BİRLİKTE !
EEN REGİO VAN SAMEN 

LEVEN EN SAMEN BOUWEN

Met de bevordering en inachtne-
ming van diversiteit, dierenwelzijn 
en de bescherming van de funda-
mentele vrijheden van burgers;

EEN DİGİTALE REGİO

Met de promotie van Openbare 
Computerruimtes (OCR) die voor 
iedereen toegankelijk zijn, de 
strijd tegen digitaal analfabetisme 
en de transitie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest naar een 
slimme stad-regio (Smart City) die 
gezondheid respecteert.

EEN WELVARENDE REGİO

Met bescherming en welzijn van 
de werknemers, de hulp en steun 
van de overheid aan zelfstandi-
gen, kmo's, zelfstandigen, jonge 
drop-outs (NEET's) en innovaties 
die verband houden met de eco-
nomie;

EEN İNCLUSİEVE REGİO

Met maatregelen voor kwetsbare 
mensen, mensen met een handi-
cap, ouderen, leefloners, daklo-
zen, nieuwkomers en migranten, 
maar ook de bescherming van 
onze sociale verworvenheden;

Met het behoud van ons milieu 
door verantwoorde, duurzame 
en circulaire ontwikkeling en toe-
gang voor iedereen tot openbare 
diensten;

EEN DUURZAME EN 
TOEGANKELİJKE REGİO

MIJN TOP 5 
PRIORITEITEN
MİJN TOP 5 

PRİORİTEİTEN



Herhaaldelijk heb ik de regering 
geïnterpelleerd wat betreft de 
gevolgen van de COVID-19-crisis; 
om de belangen van de meest 
kwetsbaren, maar ook van onze 
handelaren en ondernemers te 
verdedigen. Mijn boodschap 
aan de regering: "we moeten 
de bevolking en ondernemers 
steunen!" Mijn boodschap aan 
de bevolking en aan onderne-
mers: "Ik zal onvermoeibaar uw 
belangen blijven behartigen, op 
regionaal en lokaal niveau!"

Alle burgers, valide en minder-
valide, beschikken over dezelfde 
kansen en rechten. Inclusie gaat 
via huisvesting, werkgelegenheid, 
gezondheid, sport, cultuur, diver-
siteit... maar ook via gelijkheid. 
Ik heb talrijke acties voor een 
inclusieve samenleving en om de 
belangen te verdedigen van de 
vergetenen, de meest kwetsbaren, 
de oudsten en onze jeugd, die 
allen respect en steun verdienen!

Ik zet me al jaren in voor meer 
transparantie in de politiek. 
Transparantie in woorden is 
goed, transparantie met concrete 
acties is beter! Mijn parlementaire 
interventies rond transparantie 
herinneren ons eraan: "Elke 
burger moet toegang hebben 
tot informatie die hem in staat 
stelt om het publieke optreden 
te controleren. Goed bestuur is 
enkel mogelijk met toegang tot 
informatie!"

De strijd tegen de opwarming van 
de aarde en de gevolgen ervan 
is vandaag een prioriteit. Privé, 
openbaar, overheden en burgers 
moeten samen bouwen aan oplos-
singen voor een koolstof neutrale 
en groenere regio. Verantwoor-
delijkheid, circulariteit, duur-
zaamheid, voorbeeldigheid en 
coherentie zijn sleutelbegrippen 
die ik uitdraag in mijn acties tegen 
vervuiling en voor een betere 
kwaliteit van leven.

Brussel-Hoofdstad is een stads-
Gewest dat rijk is aan zijn grote 
diversiteit. Elke inwoner van Brus-
sel heeft het recht om te spreken 
en moet worden gerespecteerd 
in zijn/haar verschillen. Mijn vele 
parlementaire interventies zijn 
er om ons hieraan te herinneren, 
en om ons te herinneren aan 
de waarden die ons verenigen. 
"Laten we samen bouwen aan 
een inclusieve samenleving en 
het Brussels Gewest van morgen. 
Niemand mag achtergelaten 
worden! Brussel voor iedereen!"

De Brusselse bevolking moet in de 
eerste plaats toegang hebben tot 
werkgelegenheid. Onze buurt- en 
regionale economieën moeten 
worden ondersteund door de 
overheden en innovaties. Mij 
hiervan bewust zijnde "zorg ik er 
vanuit het parlement voor dat de 
regering en de openbare diensten 
hun verplichtingen nakomen, dat 
ze projecten ondersteunen en 
ontwikkelen die aangepast zijn 
aan de economische, sociale 
en ecologische uitdagingen van 
morgen!"

MİLİEUİNCLUSİEECONOMİE

TRANSPARANTİECOVİD-19SAMEN BOUWEN

MEER DAN 1200 İNTERPELLATİES 
EN PARLEMENTAİRE VRAGEN!

MİJN BALANS

Ik ben de meest actieve parlementariër in 
het dossier "SAMEN BOUWEN"!

Ik ben voor totale decumulatie 
en voor meer transparantie in de 
politiek met bindende sancties!
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LATEN WE, MET RESPECT VOOR ONZE 

VERSCHİLLEN, VERDER SAMEN BOUWEN 
AAN HET BRUSSELSE GEWEST VAN 

MORGEN DİE NİEMAND ACHTER ZAL 
LATEN. BRUSSEL VOOR İEDEREEN!
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MİJN VOLGENDE 
UİTDAGİNGEN!

Ik zal op een krachtige manier de demo-
cratie, de belangen van minderheden 
en de fundamentele vrijheden van elke 
burger blijven beschermen en verdedi-
gen, met inbegrip van de vrijheid van 
religie, die wordt gegarandeerd door 
de grondwet, alsook het recht om halal 
of koosjer te kunnen eten!

Ik zal blijven toezien en optreden om 
ervoor te zorgen dat zelfstandigen, kmo's 
en jonge ondernemers worden geholpen 
en ondersteund door de overheid. Ik 
zal blijven reageren op sociale zorgen 
en ik zal de solidariteitsacties en onze 
nabuurschapseconomieën bli jven 
ondersteunen!

Ik zal de strijd voortzetten voor een 
betere opvang voor jonge drop-outs (en 
Neets) en ik zal strijden om onze diverse 
en getalenteerde jongeren en de Brus-
selse bevolking een job, huisvesting en 
vooral respect te garanderen!

Ik zal doorgaan met het aanpakken 
van de obstakels die de deelname van 
mensen met een handicap aan het eco-
nomische, sociale en culturele leven in 
gevaar brengen en ik zal blijven strijden 
zodat de hele Brusselse bevolking zo 
goed mogelijk wordt gehoord, gerespec-
teerd, geholpen en verzorgd!


