
IMPRIMÉ ELECTORAL | Ed. resp./Ver. Uitg. Marie Nagy | Rue du Houblon , 47/10 - 1000 Bruxelles | 2012 | Ne pas jeter sur la voie publique. / Niet op de openbare weg gooien.

Uw kandidaten

40 ans, thérapeute et
collaboratrice chez BeTV

29 ans, éducateur, actif dans un
mouvement de jeunesse.

27 jaar oud, leerkrachte,
oprichtster
ouderparticipatiecrèche, fietser

Marie Nagy, Tête de liste
Bart Dhondt, 2e op de lijst

Een jonge en familiale buurt heeft scholen en gemeenschappelijke
voorzieningen nodig:

• Om tegemoet te komen aan de stijgende noden moeten meer
scholen en crèches gebouwd en gerenoveerd worden.

• Het aanleren van talen moeten we ondersteunen en aamoedigen.

Een buurt aan de rand van de stad moet gemakkelijk bereikbaar zijn:

• Proper, veilig en frequent openbaar vervoer naar het
stadscentrum.

• Het aanbod van bus 47 en 53 willen we verhogen door een halte
te voorzien aan de Oorlogskruisenlaan.

• e toegang moet voldoende uitgerust zijn voor mensen met
beperkte mobiliteit.

•
Een buurt waar naar geluisterd wordt:

• Samen met de bewoners collectieve projecten opzetten die
rechtstreeks inspelen op de noden in de buurt, waarbij men
luistert en rekening houdt met opmerkingen van de bewoners;

• Samen met de verschillende bedrijven uit onze buurt een job-
platform ontwikkelen die de jongeren kan helpen zich beter te
oriënteren bij het zoeken van werk.

Samen voor een duurzame
stad

ecologroen2012@gmail.com

www.groenbrussel.be

9e
 sur la liste

Cécile
De Ridder

Xavier
Wyns

Noor
Dheere

12e
 sur la liste

27e
 op de lijst
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Een buurt die investeert in nieuwe woningen, maar waarv het groene
karakter behouden blijft:

• Een globaal plan ter valorisatie van de groene ruimte zodat ze
integraal gaat deel uitmaken van de publieke ruimte.

• Specifiek aandacht schenken aan de biodiversiteit, de moerassen
en de mogelijkheid nagaan voor het aanleggen van een netwerk
van vijvers.

• De efficiente vergroten van de groendiensten, netheidsdiensten
en de diensten die instaan voor het wegenonderhoud teneinde
ons de nodige levenskwaliteit te garanderen.

Een buurt waarvan de kwaliteiten worden onderhouden en versterkt:

• Een tweetalige culturele pool opzetten die beantwoordt aan de
vraag van de bewoners van alle leeftijden en die de troeven en de
vitaliteit van onze buurten in de verf te zet;

• De lokale publieke diensten versterken door de waaier aan
aangeboden diensten bij de gedecentraliseerde administrative
antennes te vergroten, alsook door het behoud van de buurt-
commissariaten.

• Gediversifieerde en kwalitatieve handelszaken behouden.

Samen voor een duurzame
stad

Uw kandidaten

28e
 sur la liste

Thomas
Goossens

Christiane
Jadot

Arnaud
Pinxteren

27 ans, géographe

Retraité et active
dans son quartier

35 ans, député
régional

ecologroen2012@gmail.com

www.groenbrussel.be

Bart Dhondt, 2e op de lijst
Marie Nagy, Tête de liste

43e
 de la liste

49e
 de la liste




