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Beste lezer,

Geen paniek, dit is niet het begin van een 
eindeloze reeks verkiezingspropaganda 
die in uw brievenbus valt. De volgende 

verkiezingen komen er immers pas aan in 
mei 2024, binnen een kleine twee jaar. Wat 

is dit boekje dan wel, vraag u zich misschien 
af? Wel, ik zie dit liever als een ‘vrijblijvende 

kennismaking met een geëngageerde 
politica die van Brussel een properdere en 
veiligere stad wil helpen maken’. Dat klinkt 

misschien erg ambitieus, maar ik ben er dan 
ook rotsvast van overtuigd dat dat kan.  

En zelfs moét.

Bent u tevreden met de staat van uw straat? 
Of vindt u dat er te veel zwerfafval 

rondslingert, dat u zich niet overal even 
veilig voelt en dat er algemeen genomen 

wel wat verbetering mogelijk is? In dat 
laatste geval nodig ik u graag uit om in dit 

magazine te ontdekken rond welke dossiers 
ik mij inzet in het Brussels Parlement en in 

de gemeenteraad van Stad Brussel. Op die 
manier kunnen we er samen aan werken 

om de netheid en de veiligheid in onze 
hoofdstad te verbeteren.

Ik wens u alvast veel leesplezier toe!

Hartelijke groet,

Brussels parlementslid cd&v
Gemeenteraadslid stad Brussel 

CONTACT
bianca.debaets@parlement.brussels
www.bianca.brussels

Chère lectrice, Cher lecteur,

Pas de panique, ce n’est pas le début 
d’une série interminable de propagande 
électorale qui tombe dans votre boîte aux 
lettres. Après tout, les prochaines élections 
n’ont pas lieu avant mai 2024, dans un 
peu moins de deux ans. Alors, qu’est-ce 
que ce livret, vous demanderez-vous peut-
être ? Eh bien, je préfère voir cela comme 
une “introduction non contraignante à un 
politicienne engagée qui veut contribuer 
à faire de Bruxelles une ville plus propre et 
plus sûre”. Cela peut sembler très ambitieux, 
mais je suis fermement convaincue que 
c’est possible. Et qu’il le faut même!

Êtes-vous satisfait de l’état de votre rue?
Ou pensez-vous qu’il y a trop de déchets 
qui traînent, que vous ne vous sentez pas 
non plus en sécurité partout et qu’il a encore 
beaucoup de progrès à réaliser en général? 
Dans ce dernier cas-ci, je vous invite à 
découvrir, dans ce magazine, les dossiers 
sur lesquels je suis impliquée au Parlement 
bruxellois et au Conseil communal de la 
Ville de Bruxelles. De cette façon, nous 
pourrons travailler ensemble pour améliorer 
la propreté et la sécurité dans notre capitale.

Salutations sincères, 

Députée Bruxelloise cd&v
Conseillère communale

ZENNEPARK |  PARC DE LA SENNE 

Mijn Brusselse ontdekkingen 
Mes découvertes bruxelloises

JARDIN HOSPICE 
Een groen stukje oase in het 
hartje van Brussel, verstopt in het 
historische Pacheco Instituut. 
Je kan er genieten van een hapje 
en een drankje in de prachtige 
binnentuin.  

Une oasis de verdure se cache au 
cœur de Bruxelles, dans l’historique 
Institut Pacheco. Vous pourrez 
déguster une collation et une 
boisson dans la cour intérieure.

Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel

ARTE.SANO
Fan van organische en natuurwijnen? 
Bij ARTE.SANO in Brussel kan je terecht 
voor heel wat lekkere wijntjes aan 
democratische prijzen. Bovendien 
verbouwt de zaakvoerder ook zijn eigen 
wijn!

Amateur de vins bio et naturels ? Chez 
ARTE.SANO à Bruxelles, vous pouvez 
trouver de nombreux vins savoureux à 
des prix démocratiques. De plus, le gérant 
produit aussi son propre vin !

Rouppeplein 8, 1000 Brussel

Entre Bruxelles et Schaerbeek, vous trouverez le parc de 
la Zenne, une promenade verte qui comprend aussi une 
belle aire de jeux pour les plus petits !

Tussen Brussel en Schaarbeek vind je het Zennepark 
terug, een groene kronkelende promenade die zich op 
een voormalige bedding van de Zenne tussen heel wat 
huizenblokken slingert. Inclusief een leuke speeltuin 
voor de allerkleinsten! 

Lees alle artikels in het Nederlands op www.bianca.brussels/magazine



Over straatintimidatie heerst nog vaak een taboe. 
Meisjes durven niet praten over wat hen overkomen is 

en nog steeds wordt nauwelijks aangifte gedaan. 

Het wordt tijd dat het vizier gericht wordt op de pleger en dat ook 
wordt ingezet op voorkomen in plaats van genezen. 

Elk slachtoffer is een slachtoffer te veel. 

9 jeunes femmes sur 10 des grandes 
villes belges ont déjà été victimes de 
harcèlement sexuel et cela se produit 
généralement dans la rue ou dans les 
transports en commun. C’est pourquoi 
la moitié des femmes sont parfois 
obligées de faire un détour pour se 
rendre à destination en toute sécurité. 
La communauté LGBTQHI+ n’échappe 
pas non plus à cette violence verbale 
ou physique insensée. Comment encore 
tolérer cela en 2022 ?! Tout le monde a 
le droit de se balader tranquillement et 
en toute sécurité !

Bianca VEILIGHEID

Le harcèlement de 
rue doit être éradiqué 
de Bruxelles

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

Maak aangifte en noodoproepen 
laagdrempeliger via een app 

Zet meer stadswachten en agenten per fiets en in burger in, 
met name ’s avonds op straat en op het openbaar vervoer

Communiceer op straat duidelijk wat niet 
door de beugel kan en de bijhorende straffen

Zorg voor goed werkende verlichting en 
infrastructuur op straat, in parken en MIVB-stations 

  
Richt meer vrouwvriendelijke plekken in in de openbare 

ruimte en doe een gendercheck op nieuwe projecten
 

Bied cursussen zelfverdediging én
omstaandertrainingen aan aan wie dat wil

Verplicht het thema gendergelijkheid in elk 
schoolcurriculum en betrek ook de ouders 

 

 STRAATINTIMIDATIE 



Tijdens grote evenementen (oudejaarsavond, 
grootschalige protestacties etc.) wordt er nu al een 
zogenaamd ‘eenheid van commando’ uitgeoefend. 
De zes zones werken dan samen onder leiding van 
de zone Brussel hoofdstad Elsene en de Minister-
President. 

Die gecoördineerde aanpak heeft duidelijk al 
vruchten afgeworpen – met meer schaalvoordelen 
en meer veiligheid voor alle Brusselaars. Ook Minister 
van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft al 
verschillende keren een pleidooi gehouden voor zo’n 
fusie. Waar wacht de Brusselse politiek nog op?

Fuseer Brusselse politiezones
Momenteel telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in totaal zes 
verschillende politiezones, verdeeld over de negentien gemeenten. In 
realiteit zien we echter dat die opdeling al te vaak voor problemen zorgt. 
De verschillende zones werken elk op een andere manier, waardoor een 
efficiënte werking van de politiediensten lang niet zo vanzelfsprekend is. 
Bij cd&v pleiten we er dan ook al langer voor om die zes zones samen te 
voegen tot één grote politiezone voor het hele gewest.

Heb je zelf ideeën voor een beter Brussel? Laat het mij weten!
bianca.debaets@parlement.brussels

MISER SUR LA COLLECTE SOUTERRAINE DES DÉCHETS
1x/semaine ramassage des poubelles = trop peu!
Le projet du gouvernement bruxellois est 
insensé! De nombreuses familles risquent 
de devoir entasser de nombreuses 
crasses dans leur maison ou leur 
appartement. Et lorsque les sacs
pourront enfin être déposés à 
l’extérieur, les trottoirs seront vite envahis 
par des sacs poubelles. 

Sans compter le risque de multiples dépôts 
clandestins. En attendant la généralisation 
de la collecte souterraine des déchets, il est 
fondamental d’organiser une collecte correcte 
et efficace des déchets. Et ceci plus d’une fois 
par semaine!

Waar wacht de Brusselse 
politiek nog op?

Bianca OPINIE

ENERGIECRISIS 
Nood aan meer leveranciers 
 
De ene na de andere energieleverancier is de afgelopen tijd weggetrokken uit 
Brussel. Logisch ook, want de Brusselse Regering blijft wanbetalers veel te veel 
in bescherming nemen en dus betaalt de modale consument het gelag omdat 
die gemiste inkomsten gecompenseerd moeten worden – met exploderende 
energiefacturen als gevolg. Ook Astride (36) uit Koekelberg kan ervan 
meepraten. Zij en haar gezin zagen, net als zowat elke andere Brusselaar, de 
kosten flink stijgen.

Bianca ENERGIE

Astride Mushamba | 36
“Wij zijn een gezin met vier 
kinderen, waarvan één baby’tje 
van enkele maanden oud. Dus 
zijn we wel verplicht om ons 
appartement met drie slaapkamers 
goed te verwarmen, in plaats 
van gewoon een extra trui aan te 
trekken. Dat voel je dan wel aan 
de energiefactuur. We hebben 
enkel elektriciteit, geen gas. We 
hoopten dat dat tot een iets lagere 
factuur zou leiden, maar helaas is 
de elektriciteitsprijs toch ook fel 
gestegen.

De zware energiefacturen beginnen 
na verloop van tijd door te wegen, 
zeker samen met de schoolfacturen 
en de eindejaarsperiode die er 
aankomt. 
 
We hebben proberen uitzoeken of 
een andere leverancier soelaas kan 
beiden, maar makkelijk is dat niet. 
Je moet al bijna een energie-expert 
zijn om al die formules grondig te 
kunnen vergelijken. Gewoon bij 
je huidige leverancier en contract 
blijven is dan het simpelste, maar 
misschien niet het voordeligste.”



QUI EST MIA
DOORNAERT?
• Durant 38 ans journaliste à ‘De Standaard’
• Habite à Ixelles
• Présidente de ‘Literatuur Vlaanderen’
• Autrice, chroniqueuse et leader d’opinion
• Baronne depuis 2003

Retrouvez l’interview complète en français sur www.bianca.brussels/magazine

Haar journalistieke verdiensten leverden haar al de titel van 
barones op, al is Mia Doornaert (76) de laatste jaren vooral 

gekend als columniste en voorzitster van Literatuur Vlaanderen. 
Maar daarnaast is de van oorsprong West-Vlaamse ook gewoon 
een Brusselès. Wat zijn volgens haar nu net de sterke en zwakke 
punten van onze hoofdstad? 

Wat zijn volgens u de troeven 
van Brussel? 
Het voordeel van Brussel is dat 
het een kleine ‘grootstad’ is. Het 
valt natuurlijk niet te vergelijken 
met Parijs of Londen, Rome of 
Madrid. Maar als zetelstad van 
de Europese Gemeenschap en 
van de NAVO heeft het een grote 
internationale gemeenschap, wat 
Brussel een kosmopolitisch ka-
rakter geeft. Het heeft bovendien 
een rijk cultureel èn culinair aan-
bod, die beide op prijs worden 
gesteld door de expats die ik ken. 
Tegelijk moet je niet ver rijden om 
in het groen te zijn. Veel van de 
buitenlanders moeten in eigen 
land veel grotere afstanden afleg-
gen om op het platteland of aan 
zee te komen.
 
Welke troeven spelen we (nog) 
niet genoeg uit?
De allereerste troef is te maken 

dat de stad er netjes bij ligt, en 
daar scoort Brussel niet goed. 
Erg vind ik onder meer de 
toestand van veel trottoirs, met 
putten, losse stenen, met een 
onregelmatig oppervlak waar je 
moet uitkijken waar je stapt om 
je voet niet te verzwikken, laat 
staan dat je er op hoge hakken 
kan lopen. En de toestand van 
het wegdek is hier en daar ook 
werkelijk lamentabel.

U woont al sinds 1970 in Brus-
sel, als ik het goed heb. Is 
de hoofdstad er in uw ogen 
sindsdien beter of slechter op 
geworden?
Een grote troef was al verspeeld 
lang voor ik er kwam wonen. 
Brussel heeft enorm geleden 
onder het gebrek aan trots van 
de Brusselaars en hun verkoze-
nen op hun stad. Mijn hart bloedt 
nog altijd bij ‘autostrades’ als de 

Mia Doornaert
“Het zal sommige mensen misschien 
verrassen maar ik heb de kennis van het 
Nederlands weten vooruitgaan.”

Bianca INTERVIEW



Wetstraat en de Belliardstraat die 
tot in het hart van de stad getrok-
ken zijn, bij de aanblik van de 
Louizalaan die ooit een elegante 
laan van fraaie herenhuizen was 
en nu een rommeltje is.
Ik heb de tijd nog gekend dat 
men mocht parkeren op de Grote 
Markt, een van de prachtigste 
stadspleinen die er in de wereld 
bestaan. Dat is niet veranderd 
door protest van Brusselaars en 
hun burgervaders, maar dank zij 
de buitenlandse journalisten die 
aangetrokken werden door de 
Europese instellingen. Ik herin-
ner me nog het ongeloof van 
buitenlandse collega’s dat men 
dat wondermooie plein aldus 
liet ontsieren. Her en der ver-
schenen er in de buurlanden 
verontwaardigde krantenstukken 

over ‘de mooiste parking van 
Europa’ en die hadden effect. 
Een meer recente miskleun is de 
trieste voetgangerszone aan de 
Anspachlaan. Op een donkere 
avond is de sfeer daar eerder 
ongezellig, zo niet onguur.

Is Brussel onveiliger geworden?
Zeer zeker. Aan de ene kant zijn 
er de terreuraanslagen geweest. 
Maar tevens is er de onveiligheid 
in het dagelijkse leven. Ik heb 
geen garage. Ik ben jarenlang 
soms ‘s avonds laat van mijn werk 
op De Standaard thuisgekomen, 
ik parkeerde al of niet dicht bij 
huis, en ging onbezorgd met mijn 

laptop in de ene en mijn handtas 
in de andere hand naar huis. Die 
sfeer is voorbij. De jongste jaren 
ben ik al enkele keren beroofd, 
een keer zo handhandig dat 
ik met een gebroken heup op 
het trottoir bleef liggen. Ik ken 
in Brussel niemand meer die 
niet ooit beroofd, zwaar geïnti-
mideerd of aangevallen is. Om 
niet te spreken over seksueel 
dreigend of gewelddadig gedrag 
tegen vrouwen. Dat is een zeer 
onaangename ontwikkeling. En 
dan woon ik nog een heel leuk 
stukje Brussel. Er zijn gemeen-
ten of buurten waar ik echt niet 
graag wil vertoeven.

Zijn er ook dingen verbeterd?
Zeker. Het zal sommige mensen 
misschien verrassen maar ik heb 
de kennis van het Nederlands 
weten vooruitgaan, zeker in 
de betere winkelstraten. Maar 
ik begin dan ook altijd met te 
vragen: ‘Spreekt u Nederlands?’. 
Ik kan me echt in de steek ge-
laten voelen door Vlamingen uit 
Vlaanderen die zodra ze in Brus-
sel komen overal Frans spreken, 
en dan waarschijnlijk 
terug thuis klagen dat 
‘in Brussel niemand 
Nederlands spreekt’. 
Ik zeg niet dat ik in 
alle gewone winkels 
in het Nederlands 
terecht kan. Maar ik 
privilegieer de zaken 
waar men wel mijn 
taal spreekt, of ten-
minste een inspan-
ning doet. Wat ik met 
groot plezier merk 
is dat veel families 
uit de immigratie 
hun kinderen naar 
Vlaamse scholen in 
Brussel sturen. Ze 
beseffen dat je in de 

hoofdstad gemakkelijk  een baan 
kan vinden als je bon bilingue 
bent. En dan vind ik het zonde en 
jammer dat zoveel Vlamingen nu 
geen Frans meer (willen) kennen.

U bent al lang in Brussel en u 
blijft er?
Ja, ik hou van de Brusselse sfeer 
van leven en laten leven. Van het 
meer extraverte ‘Latijnse’ karakter 
waarin bijvoorbeeld een heer in 
de straat een spontaan compli-
ment maakt als ‘o madame, quel 
beau manteau’ of ‘vous êtes très 
élégante’. En last but not least 
houd ik van de hoofdstad omdat 
het de enige echt internationale 
stad van België is.

Bianca INTERVIEW

Erg vind ik onder meer de 
toestand van veel trottoirs, 
met putten, losse stenen, 
met een onregelmatig 
oppervlak waar je moet 
uitkijken waar je stapt

Enkele thema’s waar ik mij als 
gemeenteraadslid in Stad Brussel hard voor inzet.

Voici quelques-uns des dossiers pour lesquels 
je me suis investie récemment.

OUVERTURE CENTRE DE DROGUES. 
Début mai, la première salle de consommation 
de drogues a ouvert ses portes à Bruxelles-Vil-
le, à deux pas de la Gare du Midi. En 2024, un 
centre similaire, encore plus grand, devrait voir 

le jour en face de Tour et Taxis. L’objectif est 
enfin de s’attaquer au problème de la drogue, 
mais les différents projets soulèvent encore de 

nombreuses questions. 

Combien cela coûte-t-il au contribuable? 
Comment la sécurité dans ces quartiers 
est-elle garantie? Comment allons-nous 

aider ces toxicomanes à changer de cap? 
Malheureusement, pour l’instant, les réponses 

restent très floues...

STRAATRACERS.
Wanneer de zomer nadert, duikt elk jaar

opnieuw hetzelfde storende fenomeen op. 
Ik heb het dan niet over muggen of wespen, 

maar wel over straatracers die denken dat heel 
Brussel zit te wachten op het geluid van hun 

ronkende motoren.

Vooral de buurten rondom het Atomium 
krijgen hier vaak mee af te rekenen, maar 

de rodeorijders verspreiden zich helaas ook 
vliegensvlug over de andere gemeenten. Een 

kordate aanpak – met boetes en inbe-
slagnames indien nodig – dringt zich op!

 NUISANCES SONORES
Quand on habite en ville, il est logique d’être 
amené à supporter un plus de bruit. Mais 
trop c’est trop. Nos concitoyens ont dû aussi 
le penser: entre 2019 et 2021, la police 
a dû intervenir plus de 5.000 fois pour 
tapage nocturne rien que dans le centre 
de Bruxelles. 

Or, la pollution sonore est une source de 
stress pour beaucoup, tant pour les humains 
que pour les animaux. Et pourtant on voit de 
nouvelles initiatives comme le festival CORE 
bafouer toutes les règles…

 KINDERBEDELARIJ
Eerder dit jaar verbood Stad Brussel om nog 
te bedelen met kinderen jonger dan 16 jaar. Of 
toch voor eventjes, want het Gewest floot die 
beslissing terug omdat die juridisch gezien niet 
waterdicht zou zijn.

Een enorme gemiste kans om een belangrijke 
problematiek aan te grijpen – zeker voor wat 
die kinderen betreft. Zij horen op de school-
banken om te werken aan hun toekomst, 
niet op straat. Ook de bredere bedelarijpro-
blematiek moeten we bij de horens vatten, met 
onder meer bedelvrije zones op de drukke 
commerciële en toeristische assen.

Wat ik met groot plezier 
merk is dat veel families uit 
de immigratie hun kinderen 
naar Vlaamse scholen in 
Brussel sturen
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Weet u waar deze foto genomen is? Mail dan naar bianca.debaets@parlement.brussels en win een mooie prijs.
Savez-vous où cette photo a été prise? Envoyez votre réponse et tentez ainsi de remporter un beau prix.


