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RENOVATIE 
SOCIALE
WONINGEN
Eén van de concrete acties uit 
het VAPA is extra steun voor 
het renoveren van sociale 
woningen. Piet: ‘Vooral in de 
grote steden werd het renoveren 
van sociale woningen te lang 
uitgesteld. Vandaag trekt de 
Vlaamse Regering daar jaarlijks 
ruim 200 miljoen voor uit. 
Terecht. Het renoveren van 
sociale woningen loopt parallel 
met het investeren in nieuwe 
sociale woningen. 
Daar besteden we jaarlijks meer 
dan 400 miljoen aan.’

Het renoveren van sociale  
woningen zorgt voor meer  
energiezuinige woningen zodat 
de kosten voor energie sterk 
omlaag gaan. Twee keer winst: 
voordelig wonen voor wie het 
moeilijk heeft én lage energie-
kosten. Sociaal beleid met een 
duidelijke N-VA stempel!

VLAANDEREN PAKT
ARMOEDE AAN!
Vlaanderen slaagde er de voorbije jaren niet in om de 
armoedecijfers structureel te doen dalen. Momenteel leeft meer 
dan 10% van de Vlamingen in armoede. De kinderarmoede 
ligt nog hoger: 12% van de kinderen in Vlaanderen groeit op in 
armoede en de trend is helaas nog steeds stijgend. Piet volgt het 
armoedebeleid op de voet en staat daarbij regelmatig zij aan zij 
met Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) die als minister 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van het armoedebeleid in 
Vlaanderen.

Minister Homans stelde in juli het 
nieuwe Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding (VAPA) voor. 
Piet kwam voor de N-VA fractie 
tussen in het actualiteitsdebat in het 
parlement. Hij beklemtoonde sterk 
het tweesporenbeleid dat de kern van 
het Actieplan vormt. 

Meer gezinsinkomen
De grote hefbomen voor het verho-
gen van het gezinsinkomen, liggen bij 
de Federale Regering.  
Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) 
zet daar sterk in op het stelselmatig 
verhogen van de uitkeringen en  
tegemoetkomingen om de laagste 
inkomens op te trekken tot het  
Europese minimum. Dit werd 
steevast beloofd door vorige  
regeringen, maar nooit uitgevoerd. 
Ook Vlaanderen levert een bijdrage 
op dit domein. Omdat een inkomen 
uit arbeid nog altijd de beste buffer 
tegen armoede is en het beste breek-
ijzer om er uit weg te geraken, 
ondersteunt Vlaanderen maximaal 
personen die het moeilijkst een job 
vinden. De N-VA zet met minister 
Muyters dan ook volop in op  
projecten als duaal leren en  
beroepsopleidingen aanbieden op de 
werkvloer. Werk betekent immers 
niet alleen een inkomen, maar het 
biedt ook zelfvertrouwen, persoon-
lijke groei, sociale contacten en nog 
zoveel meer.

Minder uitgaven
Deze regering moet maatregelen 
nemen die niet altijd even populair 
zijn. Iedereen weet dat je geld dat je 
niet hebt, ook niet kan uitgeven. Er 
moet dus flink bespaard worden door 
deze regeringsploeg. Piet beklem-
toonde in zijn tussenkomst dat dit 
echter niet ten koste van de zwaksten 
in de samenleving mag gaan. 
Hij verwacht van alle ministers dat ze 
zo snel mogelijk klaarheid scheppen 
over de precieze besparingen die ze 
doorvoeren en over de manier waar-
op ze ervoor zorgen dat dit mensen 
niet in armoede duwt of houdt. 
Tot slot herinnerde Piet alle minis-
ters aan hun verantwoordelijkheid. 
Minister Homans mag dan wel de 
taak hebben het armoedebeleid te 
coördineren, ze 
kan echter niet 
zonder de inzet 
van haar collega’s. 
Als we tegen het 
einde van de 
legislatuur de 
armoede echt wil-
len terugdringen, 
dan is er maar 
één manier om 
dat te doen: door 
armoede samen 
doortastend aan te 
pakken.

Energiezuinige woningen zijn goed voor iedereen.



JACHT IN DE 21e EEUW
De jacht is in Vlaanderen geen onomstreden activiteit. Jagers komen 
steeds vaker in botsing met andere groepen die graag de natuur 
intrekken: wandelaars, jongeren, natuurvrienden… Bij de discussie over 
de aanpassing van het Jachtdecreet maakte Piet duidelijk dat er nog een 
plaats is voor de jacht in Vlaanderen op voorwaarde dat jagers voldoende 
rekening houden met de huidige gevoeligheden ten opzichte van de jacht. 
Meer concreet verdedigde Piet de wijziging van het Jachtdecreet die bepaalt 
dat jagers bij uitbreiding van hun jachtgebied, over een geschreven bewijs 

van jachtrecht moeten beschikken. De 
mondelinge toezeggingen uit het verleden 
zorgen voor te veel onduidelijkheid. In de 21ste 
eeuw kan dat niet langer. 

Tegelijkertijd had Piet begrip voor de invoering van de bijzondere 
jacht om schade door wild aan land- en tuinbouw te voorkomen. De 
bijzondere jacht kan echter enkel worden ingezet als alle andere redelijke 
alternatieven geen gunstig resultaat hebben bereikt. Zo voorkomen we 
dat de bijzondere jacht misbruikt wordt om bijvoorbeeld terug de totale 
aanval te openen op onze grootste inheemse jager: de vos.

Piet is al sinds jaar en dag verdediger van gelijke rechten voor holebi’s 
en transgenders. Alhoewel we in Vlaanderen goed scoren wat betreft de 
juridische bescherming van deze gelijkheid, is het nog altijd niet voor elke 
homo, lesbienne of transgender gemakkelijk om uit de kast te komen. 
Vooroordelen zijn hardnekkig en discriminatie blijft bestaan. Het is dus 
goed dat er verenigingen zijn die de vinger aan de pols houden en hulp 
en ondersteuning bieden waar het nodig is. Zowel de Holebifoon als het 
Transgender Infopunt zijn zo’n organisaties. Gedreven door enkele  
stafmedewerkers en een hele ploeg vrijwilligers bieden ze op een heel 
laagdrempelige manier hulp en informatie aan wie dat nodig heeft. Piet 
was dan ook zeer tevreden toen minister Homans hem antwoordde dat ze 
voortaan zowel de Holebifoon het Transgender Infopunt een stevige  
financiële steun zal geven.  
  
Piet: ‘Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is beroep te kunnen 
doen op een laagdrempelige hulpverlening op momenten dat het moeilijk 
gaat. Dat engagement verdient dan ook steun en erkenning van de over-
heid. Dat er nu voor het eerst een bedrag vanuit het beleidsdomein Gelijke 
Kansen naar de Holebifoon gaat, is dan ook schitterend.’

PIET VRAAGT STEUN VOOR HOLEBIFOON 
& TRANSGENDER INFOPUNT

“Ook jagers moeten zich 
aanpassen aan de 21ste eeuw.

“De vrijwilligers 
van de Holebifoon 

verdienen ons respect.



PIET OP BEZOEK
Wil je Piet eens aan het woord horen? Nodig hem dan uit voor een bezoek. 
Een babbel tussen pot en pint of een meer formele lezing? Met Piet als 
spreker sla je de bal nooit mis. Hij spreekt even vlot voor een groot publiek 
als voor een kleine groep.

Piet komt graag op bezoek om je op een vlotte manier mee te nemen door-
heen de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Denk daarbij niet aan een 
saaie academische lezing, maar aan een boeiende ontdekkingstocht aan de 
hand van spraakmakende figuren en markante gebeurtenissen. En met de 
herinnering aan 100 jaar Groote Oorlog vers in ons geheugen, maakte Piet 
ook een boeiende presentatie over dit bijzonder scharniermoment in onze 
geschiedenis. Uiteraard kan je Piet ook vragen naar tekst en uitleg bij het 
beleid van de Vlaamse regering. Daarbij grijpt hij graag de kans om aan de 
hand van het verhaal van onze strijd tegen armoede aan te tonen dat de N-VA 
een sociale partij is.

Wil je meer weten over Piet als spreker? Stuur dan een berichtje en je krijgt 
meteen een folder in de bus.

55%
Momenteel haalt slechts 55% 
van de publiekswebsites van 
de Vlaamse overheid de criteria 
voor een vlotte toegankelijkheid. 
Te weinig, vindt Piet. Ook minis-
ter Homans vindt dat het beter 
kan. Ze belooft de volgende jaren 
stelselmatig werk te maken van 
meer toegankelijke websites.

Heb je zin om met twee een exclusieve rondleiding in het Vlaams Parlement 
te krijgen, afgerond met een lekker etentje in de Daktuin? Piet is hiervoor 
graag jullie gastheer. Waag je kans en stuur of mail je antwoord uiterlijk 
31 oktober naar: 

VRAAG:
Honderd jaar geleden werd een groot deel van Europa meegesleurd in de 
waanzin van de Eerste Wereldoorlog. Aan de IJzer werd jarenlang gevochten 
om luttele meters grond. Voor de Vlaamse Beweging was de Eerste Wereldoor-
log een scharniermoment. Vlaamse soldaten aan het front organiseerden zich 
en ijverden voor meer erkenning en begrip.  
Hoe noemen we de beweging die hier ontstond?

NERGENS 
BETER DAN 
THUIS?
De seizoensfinale van Thuis  
eindigde met de bijzonder expliciete 
beelden van een zelfmoordpoging. 

Piet betreurt dat de makers niet 
meer rekening hielden met de  
adviezen en mediarichtlijnen rond 
zelfdoding. Ook voor fictiereeksen 
is het mogelijk én belangrijk om dit 
wel te doen. 

De impact op de 1,3 miljoen kijkers 
is niet gering. De Zelfmoordlijn1813 
werd na afloop van de aflevering 
overstelp met telefoontjes.

Lees een uitgebreider artikel op 
www.pietdebruyn.be

Beste lezer,

U bent opgenomen in de verzendlijst van deze nieuwsbrief omdat we mekaar kennen of omdat een van uw vrienden me verzekerde dat u geïnteresseerd bent in politiek. Indien 
u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, dan volstaat het om dit met een kort berichtje te laten weten.  
Het bestand dat voor verzending van deze nieuwsbrief wordt gebruikt, voldoet aan alle criteria van de wet van 8 december 1992. U kunt uw gegevens in ons bestand altijd 
bekijken, aanpassen en/of laten verwijderen zoals voorzien in de wet.

De nabijheid van toegankelijke natuur laat mensen zich goed voelen. Gemeenten 
en steden zijn sterke partners van de Vlaamse overheid wat betreft het 
ontwikkelen van groengebieden. Piet hield bij minister Schauvliege een 
sterk pleidooi om ze te blijven steunen bij het 
inrichten van stadsbossen en andere groene 
projecten.

GROEN

Vlaams Parlement
   N-VA Fractie
   tav Piet De Bruyn    1011 Brussel

piet.debruyn
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