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VLAAMS PARLEMENT
KIEST VOOR STERK
KLIMAATBELEID
Piet was het voorbije jaar van dichtbij betrokken bij de
werkzaamheden van de bijzondere Klimaatcommissie in het
Vlaams parlement. Eind november bereikten N-VA, CD&V, Open
VLD, SP.A en Groen een akkoord over een klimaatresolutie. Daarin
reiken zij de regering tal van ambitieuze, concrete maatregelen
aan om het Vlaams klimaatbeleid te versterken. Piet: “Niemand
ontkent nog dat het niet goed gaat met het klimaat. Een te
snelle en te grote opwarming van de aarde veroorzaakt veel
ellende. Soms meteen zichtbaar, soms eerder verborgen. Als we
de generaties na ons nog een toekomst willen bieden, moeten
we nu handelen. Streven naar een koolstofarme samenleving is
de rode draad. We willen daarbij als Vlaanderen koploper zijn,
maar tegelijkertijd realistisch. Maatregelen moeten ambitieus
zijn, maar tegelijkertijd voldoende concreet en haalbaar.”
BIJZONDERE COMMISSIE
Begin februari werd in het Vlaams
Parlement een bijzondere Commissie
opgericht ‘voor de opvolging van het
klimaatbeleid in Vlaanderen’. Onder
het voorzitterschap van Jan Peumans
(N-VA) kwamen experten hun
inzichten toelichten. Verscheidene
parlementsleden, elk met hun eigen
deskundigheid, namen deel aan de
debatten en droegen hun steentje bij
tot de resolutie.

‘INBREIDING’
Ruimtelijke ordening, omgeving
en natuur zijn voor de N-VA een
cruciale schakel in een efficiënt
klimaatbeleid. Vandaag is 33 procent
van ons grondgebied aangesneden
voor bebouwing, wegen, … en
elke dag komt daar nog 6 hectare
bij. Dat moet zo snel mogelijk
naar beneden, en uiteindelijk tot
nul worden teruggebracht. Piet:
“We moeten in de eerste plaats
aan ‘inbreiding’ doen. Dat wil
zeggen: extra woningen toelaten in
bestaande kernen en leegstaande

panden herbestemmen. Slecht
gelegen percelen, omdat ze
bijvoorbeeld kunnen overstromen
of slecht ontsloten zijn, snijden
we niet aan. Uiteraard vergoeden
of compenseren we dan wel de
eigenaars.”

EEN ZAAK VAN EN VOOR
IEDEREEN
De resolutie stelt ook duidelijk dat
de prijs die bedrijven aan Europa
moeten betalen om CO2 te mogen
uitstoten, momenteel te laag is. Een
meer robuuste prijs zal investeringen
stimuleren ten gunste van het
klimaat. We moeten natuurlijk wel
onze concurrentiepositie vrijwaren in
onze open economie, en dus vooral
zoeken naar Europese oplossingen,
maar tegelijk de huidige gemaakte
afspraken naleven. Een doeltreffend
klimaatbeleid ontwikkelen kan
onmogelijk zonder een breed
draagvlak. “Klimaat is een zaak
van en voor iedereen: burgers
én bedrijven én de verschillende
overheden”, vindt Piet.

RUIMTE VOOR
NATUUR IN
KLIMAATRESOLUTIE
De klimaatresolutie staat ook stil
bij de ruimte die natuur in het
Vlaanderen van de toekomst moet
krijgen.
Zo pleit de resolutie ervoor om bij
natuurinrichting sterker te kijken
naar de mogelijke milderende
impact op de opwarming van de
aarde. Daarnaast wijst de resolutie
op de noodzaak om de meest
kwetsbare waardevolle bossen
beter te beschermen.
In steden moeten gerichte groene
aanplantingen zorgen voor koeling
op zogenaamde hitte-eilanden.
Ook een ander stokpaardje van
Piet is expliciet opgenomen in de
resolutie: het versnellen van het
aanplanten van stadsrandbossen en
het zoeken naar nieuwe gebieden
voor bebossing.

SCHIET MINISTER
NA NIEUWE NOODKREET
EINDELIJK IN ACTIE?
Al jarenlang weten we dat zelfdodingsgedrag niet gelijk verdeeld is over
de bevolking. Onder andere holebi’s en transgenders komen uit elk
onderzoek naar voor als bijzonder kwetsbare doelgroep met een verhoogd
risico op zelfdoding. Piet ijvert dan ook al jaren voor een aanvullend en
doelgroepspecifiek preventiebeleid dat concreet tegemoet komt aan de reële
noden van holebi’s en transgenders. Tot nu aarzelde minister Vandeurzen
(CD&V) steeds om van deze doelgroepbenadering effectief werk te maken.
Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 9 november confronteerde
Piet de minister met gegevens uit nieuw onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt
dat de kwetsbaarheid van (jonge) holebi’s en transgenders in Vlaanderen nog
veel groter is dan tot nu gedacht. Piet drong dan ook opnieuw bij de minister
aan om eindelijk in gang te schieten. Minister Vandeurzen erkende de ernst
van de situatie en engageerde zich om nu inderdaad werk te maken van een
doelgroepspecifiek preventiebeleid voor holebi’s en transgenders.
Piet wees er nog op dat de expertise in Vlaanderen ruim aanwezig is, zowel
wat betreft de preventie van zelfdoding als wat betreft de specifieke noden
van de doelgroep. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)
en de holebi- en transgenderkoepel çavaria zijn dan ook prima geschikt
om een brede, effectieve preventiestrategie te ontwikkelen voor holebi’s en
transgenders. Het is nu aan minister Vandeurzen om hen daarvoor een
duidelijke opdracht en de nodige middelen te geven.

PIET DIENT KLACHT IN BIJ
PROVINCIEGOUVERNEUR
EN KRIJGT GELIJK
Een tijdje geleden diende Piet een klacht in bij de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant. Aanleiding was het optreden van de gemeenteraadsvoorzitter
(CD&V) die een raadslid van de oppositie verbood een mondelinge vraag te
stellen over een onderwerp dat tijdens het vragenhalfuurtje door een inwoner
van de gemeente was aangekaart. In Rotselaar is het echter zo dat raadsleden
niet mee mogen discussiëren over vragen vanuit het publiek. Hen vervolgens
verbieden over hetzelfde onderwerp een mondelinge vraag te stellen aan het
schepencollege of de burgemeester, is dus zonder meer een inperking van hun
vraag- en controlerecht.
De gouverneur geeft Piet volledig gelijk. De voorzitter van de gemeenteraad
zal in de toekomst dan ook moeten toelaten dat raadsleden vragen stellen over
onderwerpen die tijdens het vragenuurtje aan bod kwamen. En dat is ook niet
meer dan logisch!
Rotselaar heeft ondertussen een kwalijke reputatie wat betreft het inperken van
de rechten van de oppositie! Eerder moest Piet ook al via een formele klacht
de onwettige samenstelling van het Autonoom Gemeentebedrijf openbreken
en met een sterk juridisch onderbouwde interventie inzagerecht in een
personeelsdossier afdwingen. Het wordt tijd dat de meerderheid van CD&V en
Open VLD beseft dat wetten en decreten voor iedereen gelden. Ook in Rotselaar!

“

Nood aan concrete
acties om zelfdoding bij
holebi’s terug te dringen

Wie met vragen over zelfdoding zit,
kan dag en nacht terecht op de
Zelfmoordlijn op het gratis nummer
1813 of op www.zelfmoord1813.be

STEUN VOOR THEATERPRODUCTIE TIRESIAS

NIEUWSBRIEF
NATUUR EN MILIEU

Piet hamert al lang op het belang van een correcte
beeldvorming over armoede. Ook minister Homans (N-VA)
deelt deze bekommernis. In antwoord op een schriftelijke
vraag liet de minister weten dat ze onder andere een
aanzienlijke projectsubsidie van 90.000 euro toekende
aan theaterproductie Tiresias.
Tiresias is één van de boeiendste theaterpersonages
uit de Griekse Oudheid. Zijn verhaal begint wanneer hij
gepassioneerd staat te gluren naar de oogverblindende
godin Athena, die naakt aan het baden is.

Samen met een aantal van zijn collega’s verstuurde
Piet een eerste digitale nieuwsbrief Natuur en Milieu. In
het eerste nummer kwam de vos ter sprake, maar ook
uiteenlopende thema’s als poldergraslanden, ruimtelijke
ordening, …
Wil je deze digitale nieuwsbrief ook ontvangen?
Inschrijven kan op de website van Piet:
www.pietdebruyn.be.

17 miljoen
Minister Liesbeth Homans (N-VA) bevestigde Piet dat ze
in 2017 maar liefst 17 miljoen euro extra zal uittrekken
voor maatregelen die de sociale huurmarkt versterken.
Een deel van dit bedrag gaat naar verhuurdersbonden
om initiatieven te steunen tegen discriminatie op de
huurmarkt.

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 30 januari naar:

Piet samen met de voorzitter van de Baskische
nationalistische partij PNV (zie wedstijd)

piet.debruyn
@n-va.be
of

Vlaams Parlem
ent
N-VA Fractie
tav Piet De Bru
yn
1011 Brussel

VRAAG:
Piet was in oktober als vertegenwoordiger van de N-VA in Bilbao aanwezig voor de Alderdi Eguna (partijdag) van de PNV,
Baskisch nationalistische partij. Met meer dan 100.000 deelnemers was deze partijdag zonder meer een groot feest. In een
persoonlijk onderhoud met Piet drukte de Baskische president de wens uit om met de N-VA en met Vlaanderen de banden
verder aan te halen. Piet nam met veel plezier deze boodschap mee terug naar Brussel. Hoe heet de huidige president van
Baskenland?
Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘Nagorno Karabach’. Uit de juiste antwoorden trok de onschuldige hand Pascal Wellens.
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.

Ontwerp en opmaak ID33 - www.id33.be

Als straf maakt ze hem blind, maar in ruil geeft ze hem de
gave in de toekomst te kijken.
De theaterproductie gebruikt dit klassieke thema om op
eigentijdse wijze een verhaal te vertellen over het verschil
tussen ‘blind zijn’ en ‘niet zien’ en trekt de lijn door naar
vragen over anders zijn en gelijke kansen. Met steun van
minister Homans wordt bij deze productie het nodige
educatieve materiaal ontwikkeld. Piet heeft zich alvast
voorgenomen zelf ook eens naar de productie te gaan
kijken.

