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MENSELIJKER
 VOOR ELK KIND EEN PLEK

We bouwen meer scholen zodat 
elk ketje een plaats vindt op 
school. We zetten daarbij voluit 
in op tweetalig onderwijs, naast 
de bestaande Franstalige en 
Nederlandstalige scholen.

 VEILIG VERKEER
We passen de infrastructuur 
grondig aan zodat iedereen 
zich veilig door het verkeer 
kan bewegen, met prioriteit 
voor voetgangers en fietsers.

 WEG MET DISCRIMINATIE
We bestrijden homofobie, 
racisme, seksisme … 
met positieve actie. We 
voeren praktijktesten op 
de arbeids- en huurmarkt 
verder op. Hardleerse 
overtreders bestraffen we.

PLUS HUMAIN 
Nous voulons faire de Bruxelles 
une ville adaptée aux enfants. Ce 
qui est bon pour les enfants l’est 
pour tout le monde. Nous voulons 
établir suffisamment d’écoles, plus 
de sécurité routière et nous luttons 
contre la discrimination.

EERLIJKER
 VUIST TEGEN ARMOEDE

We trekken uitkeringen op tot boven 
de armoedegrens. We verlagen de 
lasten op arbeid, door een verschuiving 
naar belasten van vermogen. Wie 
werkt, houdt aan het einde van de 
maand meer nettoloon over. 

 HUISVESTING VOOR IEDEREEN
Brussel moet een stad zijn waar 
iedereen een geschikte woning kan 
vinden aan een betaalbare prijs. Via 
een referentiesysteem houden we 
huurprijzen onder controle, en we 
maken meer middelen beschikbaar 
voor nieuwe sociale woningen.

 EFFICIËNTER BESTUUR
We slanken de gemeenten af tot 
nabijheidsbesturen. We regionaliseren 
de bevoegdheden van de gemeenten 
die nu overlappen met die van het 
gewest, zoals mobiliteit en fiscaliteit. 
Hiermee zorgen we voor gelijke 
behandeling van alle Brusselaars.

PLUS JUSTE 
Tant de choses sont possibles à Bruxelles 
mais pour cela nous devons veiller à ce que 
chacun ait les mêmes opportunités. Nous 
combattons la pauvreté et voulons des loge-
ments abordables et convenables pour tous.

GEZONDER
 SCHONE LUCHT

We investeren in openbaar vervoer 
als alternatief voor de auto. We 
voorzien zeven nieuwe snelle lijnen 
in eigen bedding (tram of andere) 
en meer fietsinfrastructuur. Zodat 
iedereen kan gaan waar hij of zij wil, 
en overal schone lucht inademt.   

 MEER GROEN
We beschermen de Brusselse 
groene ruimtes en zorgen voor 
meer groen. Elk kind moet toegang 
hebben tot een groene (speel)ruimte 
op maximaal 500 meter van huis.

 AMBITIEUS KLIMAATBELEID
Brussel moet klimaatneutraal 
zijn tegen 2050. Dit leggen we 
vast in een klimaatwet met 
bindende doelstellingen.

PLUS SAIN 
Bruxelles doit être une ville saine. 
Chaque Bruxellois doit pouvoir respirer 
sans danger pour sa santé. Une ville 
plus verte est une ville qui respire à 
nouveau. Une ville avec de l’eau et des 
arbres, avec plus d’espaces verts et des 
lieux de rencontres.

VOORZITSTER 

MEYREM ALMACI

HET IS TIJD VOOR EEN OMMEKEER. ONS 
PLAN A IS EEN AMBITIEUS EN HOOPVOL PLAN 
VOOR EEN MENSELIJKERE, EERLIJKERE EN 
GEZONDERE TOEKOMST.

HET IS NU OF NU. WE HEBBEN JOU NODIG OM 
DE GROENE GOLF KRACHT BIJ TE ZETTEN. EEN 
KLIMAATREGERING MET EEN SOCIAAL HART: 
VOOR MINDER GAAT WE NIET. 

LE TEMPS DU CHANGEMENT EST ARRIVÉ. 
NOTRE PLAN A EST AMBITIEUX ET PLEIN 
D’ESPOIR, POUR UN AVENIR PLUS HUMAIN, 
PLUS JUSTE ET PLUS SAIN.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR 
RENFORCER LA VAGUE VERTE. PLUS NOUS 
SOMMES, PLUS JUSTE ET PLUS VERTE 
SERA LA POLITIQUE.

Ecolo en Groen bundelen de 
krachten om als grootste 
politieke familie voor een 

ommekeer te zorgen.

ZAKIA KHATTABI & 
TINNE VAN DER STRAETEN

‘Brussel is wat we delen’
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Zo veel Brusselaars snakken naar gezonde lucht en veilige 
straten. Naar een stad die armoede écht aanpakt. Waar 
ruimte is om te spelen, waar je kan kiezen voor tweetalig 
onderwijs, waar gelijke kansen vanzelfsprekend zijn.

L’année dernière, une vague verte a déferlé sur les 
communes. Il est grand temps que le changement vienne 
aussi du gouvernement régional bruxellois. Prenons 
ensemble les choses en main pour un gouvernement 
soucieux du climat tout en gardant un cœur social.

Kies samen met ons voor een menselijker, eerlijker 
en gezonder Brussel.

ELKE VAN DEN BRANDT

Lijsttrekker Brussels Parlement 
Parlementslid, Ganshoren, 39 jaar

ARNAUD VERSTRAETE

Van Brussel een internationale kampioen maken, dat is mijn 
ambitie. Een stad die klaar is voor de klimaatuitdagingen, 

met een innovatieve economie, en waar mensen voor elkaar 
zorgen.

Hoe? Met moedige beslissingen met een sociaal hart. Brussel 
bulkt van de kansen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 

iedereen die kan grijpen en zijn dromen kan waarmaken.

Met jouw steun wil ik van Brussel de stad maken waar je jong 
kan zijn en oud wil worden.

Je veux faire de Bruxelles un exemple international, une ville qui 
relève les défis sociaux, climatiques et économiques de son époque. 
Une ville où il fait bien vivre, à tous les âges. 2de plaats Brussels Parlement 

Parlementslid, Schaarbeek, 39 jaar

‘DE STRATEN TRILLEN VAN DE ROEP OM 
EEN RECHTVAARDIG KLIMAATBELEID’



VAN DEN BRANDT Elke 
Parlementslid 
Ganshoren, 39 jaar

VERSTRAETE Arnaud 
Parlementslid 
Schaarbeek, 39 jaar

BENJUMEA-MORENO Juan 
Fiscaal jurist 
Anderlecht, 27 jaar

HOESSEN Soetkin 
Gemeenteraadslid en 
bankbediende, Laken, 34 jaar

BRAEKEVELT Aziza 
Ontwikkelingssamenwerker   
Ganshoren, 40 jaar

BOONE Simon 
Onderzoekscoördinator 
Elsene, 33 jaar

STOOPS Lotte 
Documentaireregisseur 
Laken, 43 jaar

D’HOLLANDER Stijn 
Bediende 
Sint-Gillis, 32 jaar

SERE Leticia 
Socio-cultureel onderneemster 
Schaarbeek, 33 jaar

SIRJACQUES Steve 
Ambtenaar 
Sint-Pieters-Woluwe, 30 jaar

FAGARD Malou 
Gepensioneerde 
Sint-Jans-Molenbeek, 64 jaar

VANDERLINDEN Sebastian 
Infrabel auditor 
Vorst, 35 jaar
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KOCALAR Habby 
Werkzoekende 
Schaarbeek, 49 jaar

VANDEN BOER Pieterjan 
Doctoraatsstudent bio-
ingenieur, Etterbeek, 28 jaar

SCHAUVAERTS Johannes 
Student 
Jette, 19 jaar

VANDENBROUCKE Katia 
Schepen 
Sint-Agatha-Berchem, 53 jaar

DE LILLE Bruno 
Parlementslid 
Brussel, 45 jaar

De kandidaten van Groen voor het Brussels Parlement

3de plaats Brussels Parlement 
Fiscaal jurist, Anderlecht, 27 jaar

Als Sevillaan kreeg ik veel kansen in België. Ik wil dat elke 
nieuwe Brusselaar zich even welkom voelt, en vrij zijn eigen 
weg kan kiezen. Brussel bruist van het potentieel. Als papa en 
twintiger voel ik de urgentie om voluit te gaan voor een groener 
en eerlijker Brussel. Pionier in een klimaatstrijd die iedereen 
vooruit helpt.

De Brusselaar koos in oktober voor een groene ommekeer. 
Laat ook nu je stem horen voor een groener Brussel waarin 
je jong kunt zijn en oud wilt worden.

Bruxelles, une ville où l’on se sent bienvenu, qui est pionnière 
dans une lutte pour le climat se souciant de tous.

‘IK WIL DAT ELKE NIEUWE BRUSSELAAR ZICH 
WELKOM VOELT EN EEN BLIJVER WORDT’

JUAN BENJUMEA-MORENO



De kandidaten van Groen voor het Vlaams Parlement

1 STEURS Jan 
Communicatie FYEG 
Sint-Gillis, 33 jaar

CROECKAERT Ann 
Beleidsmedewerker onderwijs 
Sint-Gillis, 33 jaar

MADANI Rafiek 
Bediende 
Sint-Pieters-Woluwe, 42 jaar

RYVERS Suzanne 
Kabinetschef 
Sint-Gillis, 30 jaar

DEMARSIN Maarten 
Architect 
Brussel, 28 jaar

BYTTEBIER Adelheid 
Schepen van Mobiliteit, 
Nederlandstalig Onderwijs, Jeugd 
en Cultuur, Schaarbeek, 55 jaar
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Opvolgers Vlaams Parlement

BEX Stijn 
Zelfstandige 
Brussel, 42 jaar

GROOTHEDDE LEDOUX Celia 
Schrijfster, Sint-Lambrechts-
Woluwe, 41 jaar

UZANZIGA Ange-Raïssa 
Coach startende leerkrachten 
Schaarbeek, 29 jaar
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FRET Bram 
Doctor agogische  wetenschappen 
Sint-Jans-Molenbeek, 33 jaar

ROEKENS Frédéric 
Ambtenaar en gemeenteraadslid 
Sint-Joost-ten-Node, 41 jaar

DE SWAEF Nathalie 
Schepen van mobiliteit en 
luchtkwaliteit, Jette, 49 jaar

STIJN BEX

Het kan anders. Zeker in Brussel. Door in te zetten 
op gezonde lucht, veilige fietspaden, meer plaats 
voor voetgangers en een beter openbaar vervoer.

Als voogd van minderjarige vluchtelingen vind ik dat 
elk kind een eerlijke kans verdient. Daarom zal ik 
in het Vlaams Parlement blijven strijden voor goede 
kinderopvang, meertalig onderwijs en uitstekende zorg.

2019 sera l’année du basculement. L’année où nous 
ferons de Bruxelles une ville verte offrant de meilleures 
opportunités et plus de liberté pour tous. 

Een stad voor doeners. Menselijker, eerlijker en gezonder. 
Doe je mee?

Lijsttrekker Vlaams Parlement  
Zelfstandige, Brussel, 42 jaar

‘WIE IN BRUSSEL MET DE MEEST KWETSBAREN WERKT, 
ZIET DE GROTE NOOD AAN DEGELIJKE HUISVESTING, 

MEERTALIG ONDERWIJS EN GOEDE ZORG’



CELIA GROOTHEDDE LEDOUX

ANGE-RAÏSSA UZANZIGA

2de plaats Vlaams Parlement
Schrijfster, Sint-Lambrechts-Woluwe, 41 jaar

‘ALS BRUSSELSE SCHRIJFSTER EN MAMA LIGGEN EEN 
WARME STAD, EEN FIJNE SAMENLEVING EN EEN GOEDE 
TOEKOMST VOOR ELK KIND ME NAUW AAN HET HART’

Ik ben Celia. Mama, schrijfster, Brusselaar, 41 jaar.

Waarschijnlijk verlangen jij en ik naar gelijkaardige dingen. 
Een fijne, gezonde thuis. De ander als je gelijke voelen. Als je 
het moeilijker hebt, weten dat je op hulp kan rekenen.

Betaalbare en goede zorg. Liefdevolle opvang en een 
goede school voor elk kind. Een wereld die leefbaar, warm, 
gelijker is. Propere lucht. Weten dat  onze kleinkinderen 
nog in welzijn en geluk kunnen leven.

Ik wil met hoofd en hart voor jou werken als Brusselaar 
in het Vlaams Parlement. Voor een menselijker, eerlijker 
en gezonder land.

A Bruxelles, nous avons besoin d’une bonne école pour 
chaque enfant.

J’aime Bruxelles maar ik lig te vaak wakker van deze stad.

Ik lig wakker van kinderarmoede. In Brussel gaat het om 
één kind op vier. Ik lig wakker van het fijnstof dat stilaan 
onze longen vult. 

Je suis préoccupée par notre système éducatif qui reproduit les 
iniquités. Je suis très préoccupée par le fait qu’on est la dernière 
génération capable de sauver notre planète et qu’on traîne.

Lig je er ook soms van wakker? Laat ons samen de uitdaging 
aangaan voor een ander en beter Brussel.  Voor een gezonder, 
menselijker en eerlijker Brussel.

3de plaats Vlaams Parlement
Coach startende leerkrachten, Schaarbeek, 29 jaar



En juin 2015, je suis devenu député fédéral, en tant que suppléant 
de Zakia Khattabi devenue Co-Présidente d’Ecolo. Né en 1978, 
j’ai passé ma jeunesse à Woluwé Saint-Pierre et, depuis mes 
28 ans, j’habite à Ixelles. Ingénieur de gestion de formation, 
j’ai travaillé 12 ans dans le monde de l’entreprise à différentes 
fonctions de cadre commercial. Par la suite, j’ai dirigé un 
incubateur d’entreprises lié à l’environnement, Greenbizz . 

En ce qui concerne mes loisirs, j’adore le cinéma et je suis 
passionné de sport. Enfin, marié, je suis l’heureux papa d’un 
petit Lucas de 6 ans et d’une petite Sasha de 3 ans…de loin 
le rôle le plus formidable et le plus exigeant!

Voor mij is ecologie meer dan ooit de toekomst van 
de economie. Mijn prioriteiten zijn daarom gericht op 
werkgelegenheid, ecologische transitie en innovatie, 
met speciale aandacht voor de kmo’s en zelfstandige 
ondernemers.

GILLES VANDEN BURRE

2de plaats Kamer Ecolo-Groen
Parlementslid, Elsene, 41 jaar

ZAKIA KHATTABI

Je suis née à Bruxelles et y ai toujours vécu. Bruxelles a hérité 
de moi comme de milliers d’autres, d’ici ou d’ailleurs. Nous 
y avons façonné une histoire commune, c’est désormais mon 
histoire. A ce titre, à mon tour de prendre part à la construction 
de notre destin commun. 

La Région de Bruxelles-Capitale est le fruit d’un engagement sans 
failles d’hommes et de femmes qui l’ont rêvée. 

30 ans plus tard, le visage de notre capitale a profondément 
changé. Bruxelles est aujourd’hui une ville cosmopolite, dynamique, 
innovante. C’est au travers de cette réalité que nos institutions, nos 
politiques doivent être revisitées.

Voor de politieke generatie van groenen die ik vertegenwoordig, 
is Brussel zoveel meer dan een institutionele realiteit. Brussel is 
onze erfenis. Wij zijn ervan overtuigd dat voor elk probleem een 
oplossing bestaat die zowel sociaal als ecologisch rechtvaardig is.

Lijsttrekker Kamer Ecolo-Groen
Co-voorzitter Ecolo, Elsene, 43 jaar

‘VOOR MIJ IS ECOLOGIE MEER DAN OOIT 
DE TOEKOMST VAN DE ECONOMIE’



KHATTABI Zakia 
Co-voorzitter Ecolo 
Elsene, 43 jaar

VANDEN BURRE Gilles 
Parlementslid 
Elsene, 41 jaar

VAN DER STRAETEN Tinne 
Advocate en schepen 
Koekelberg, 41 jaar

PETERS André

CZARNOCKI Olenka

BOUDRU Félix

DE LAVELEYE Séverine

BENH’SSAIN Achraf

LOUYEST Geneviève

DENUIT François

VAN CUTSEM Pauline

BAERT Anthony 
Econoom 
Schaarbeek, 32 jaar

DOUIEB Jasmina

LABAKI Maroun

VANGESTEL Anouk
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De kandidaten van Ecolo-Groen voor de Kamer Opvolgers Kamer

Hoe langer andere politici treuzelen met een ambitieus 
klimaatbeleid, hoe groter de urgentie. Ik ben er klaar voor 
om daar harder dan ooit mijn ervaring voor in te zetten 
in de Kamer.

Chercher des solutions concrètes avec les citoyens, cela 
me donne de l’énergie en tant qu’échevine. Pendant 
des années, j’ai, en tant qu’experte du droit climatique 
et énergétique, permis que des solutions intelligentes 
puissent se réaliser. Je préfère les mesures techniques 
qui fonctionnent aux phrases trop faciles.

‘t Is het moment om vooruit te gaan, dit wordt het 
jaar van de ommekeer. Kies samen met mij voor een 
menselijker, eerlijker en gezonder België.

TINNE VAN DER STRAETEN

3de plaats Kamer Ecolo-Groen 
Advocate en schepen, Koekelberg, 41 jaar

‘GEZINNEN, BEDRIJVEN EN INDUSTRIE HEBBEN 
SCHONE EN BETAALBARE ENERGIE NODIG. DIE 
OMSLAG KUNNEN WE AAN MET AMBITIEUZE 
DOSSIERVRETERS EN BRUGGENBOUWERS’

HUGON Claire

DEFOSSÉ Guillaume

JOWAY Caroline

RAEDTS Stéphane

RODRIGUEZ GARCIA Isabel

GYSELEN Mathias 
Advocaat 
Sint-Joost-ten-Node, 25 jaar

GERVAIS Marie

BUTAYE Michaël

DEBOE Alexis
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WE DELEN MEER
DAN WE DENKEN

Wat als je mensen niet langer in hokjes steekt? Dan gebeurt 
er iets bijzonders. Want we delen meer dan we denken.

Bekijk en deel ons sociaal experiment via 
www.groen.be/delen



PETRA DE SUTTER

Lijsttrekster Europees Parlement 
Arts, Horebeke, 55 jaar

‘IK WIL EEN STERKER EUROPA. 
NIET ALLEEN VAN MARKT EN MUNT, 
MAAR OOK VAN MENS EN MILIEU’

Samen met de klimaatbetogers, de gele hesjes en 
mensenrechtenorganisaties ga ik voor een sterker, 
groener en socialer Europa. Voor een Europa waar 
de grond, het water en de lucht niet vol schadelijke 
stoffen zitten. Voor een Europa dat zijn burgers 
boven multinationals en lobbyisten stelt. Voor een 
Europa dat minderheden beschermt en eerlijk 
omgaat met journalisten en activisten.

Ensemble avec les manifestants pro-climat, les 
gilets jaunes et les organisations de défense des 
droits de l’homme je veux me battre pour une 
Europe plus verte et plus sociale. Il est temps 
que les choses changent.

MATTHIEU Sara 
Fractiesecretaris 
Gent, 37 jaar

JANS Thomas 
Beleidsmedewerker 
Antwerpen, 34 jaar

BORREMANS Wim 
Kabinetschef 
Gent, 39 jaar

OLOIBIRI Violet 
Werkzoekende 
Melle, 35 jaar

SABELS Jordy 
Reisadviseur 
Ieper, 27 jaar

LUYTS Jorge 
Student 
Ham, 23 jaar

AELVOET Magda 
Gepensioneerd 
Leuven, 74 jaar
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De kandidaten van Groen voor het Europees Parlement Opvolgers Europees Parlement

DE SUTTER Petra 
Arts 
Horebeke, 55 jaar

STAES Bart 
Europarlementslid 
Antwerpen, 60 jaar

BA Omar 
Consultant 
Borgerhout, 44 jaar

VERFAILLIE Catherine 
Hoogleraar 
Leuven, 61 jaar

TRAVELLA Paola 
Studente 
Assebroek, 22 jaar

JELLEMA Rik 
Schepen 
Etterbeek, 61 jaar

VANDEMAELE Matti 
Directeur Peace Village, 
Heule, 37 jaar

CALISKAN Leyla 
Verkoopster 
Koersel, 29 jaar

VANHOOYDONCK Herlindee 
Politiek adviseur 
Antwerpen, 35 jaar

VANSINTJAN Dirk 
Bestuurder Ecopower cvba 
Rotselaar, 59 jaar

GOSSÉ Els 
Schepen 
Elsene, 33 jaar

BAUWENS Michel 
Academicus 
Sint-Gillis, 60 jaar
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Kies de taal van de stemprocedure: 
Nederlands of Frans. Dit gaat enkel om het 
begeleidingsinstrument bij de procedure en 
heeft geen invloed op de lijsten die je ziet.

HOE STEM JE

4x GROEN

Choisissez la langue de la procédure de 
vote: français ou néerlandais (il s’agit 
seulement de l’outil d’encadrement dans 
la procédure de vote)

COMMENT VOTER

4x GROEN

PREMIER VOTE: 
PARLEMENT EUROPÉEN

 - Choisissez ‘collège 
électoral néerlandais’

 - Choisissez Groen (liste 15)

 - Choisissez un vote en tête 
de liste ou désignez le 
nom de l’un ou plusieurs 
candidats de votre choix

DEUXIÈME VOTE:  
CHAMBRE

Groen se présente sur une 
liste commune avec Ecolo.

 - Choisissez Ecolo (liste 2)

 - Choisissez un vote en tête 
de liste ou désignez le 
nom de l’un ou plusieurs 
candidats de votre choix. 
Les candidats Groen sont 
Tinne Van der Straeten 
(3ème place), Anthony Baert 
(12ème place) et Mathias 
Gyselen (6ème suppléant)

TROISIÈME VOTE: 
PARLEMENT DE  
LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE
Vous voyez les listes des 
deux groupes linguistiques.

 - Choisissez ‘groupe 
linguistique néerlandais’

 - Choisissez Groen (liste 15)

 - Choisissez un vote en tête 
de liste ou désignez le 
nom de l’un ou plusieurs 
candidats de votre choix 

QUATRIÈME VOTE: 
PARLEMENT FLAMAND

 - Choisissez Groen (liste 15)

 - Choisissez un vote en tête 
de liste ou désignez le 
nom de l’un ou plusieurs 
candidats de votre choix

MERCI! VOUS AVEZ VOTÉ 
QUATRE FOIS GROEN.

EERSTE STEM:  
EUROPEES PARLEMENT

 - Kies voor de lijsten van het 
Nederlandse kiescollege

 - Kies Groen (lijst 15)

 - Kies bovenaan voor een 
lijststem of duid de naam 
van één of meer kandidaten 
van je voorkeur aan

TWEEDE STEM:  
KAMER

Groen-kandidaten staan op 
een gemeenschappelijke 
lijst met Ecolo

 - Kies Ecolo (lijst 2)

 - Kies bovenaan voor een 
lijststem of duid de naam van 
één of meer kandidaten van 
je voorkeur aan. De Groen-
kandidaten zijn Tinne Van der 
Straeten (3de  plaats), Anthony 
Baert (12de  plaats) en Mathias 
Gyselen (6de opvolger)

DERDE STEM:  
BRUSSELS HOOFD-

STEDELIJK PARLEMENT
Je ziet de lijsten van de 
Nederlandse en de Franse 
taalgroep

 - Kies voor de Nederlandse 
taalgroep. Let op: je moet 
voor deze taalgroep kiezen 
om te kunnen stemmen 
voor de Brusselse leden 
van het Vlaams Parlement

 - Kies Groen (lijst 15)

 - Kies bovenaan voor een  
lijststem of duid de naam  
van één of meer kandida-
ten van je voorkeur aan

VIERDE STEM:  
VLAAMS PARLEMENT

 - Kies Groen (lijst 15)

 - Kies bovenaan voor een 
lijststem of duid de naam 
van één of meer kandidaten 
van je voorkeur aan

BEDANKT! 
JE HEBT VIER KEER  
GROEN GESTEMD.
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