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BRUSSEL EN DE PLANEET: DÉ TWEE GROTE UITDAGINGEN 
EEN DUBBEL NUTTIGE STEM 

 
 

Opwarming van de aarde, vernietiging van de biodiversiteit: het risico voor de mensheid is 
existentieel. De bestrijding ervan door een economie te bevorderen die het leven en het evenwicht 
op aarde respecteert, is een eerste uitdaging voor de Brusselaars. Ze delen deze uitdaging met alle 
mensen ter wereld. 
 
Er is nog een ander risico, specifiek voor Brussel, dat ook existentieel is. Ons Gewest is bruisend met 
zijn 184 nationaliteiten en vele talen, zijn Zinnekes, en bouwt op deze rijkdom aan een innovatieve 
en ambitieuze toekomst. Maar de grootste partij in Vlaanderen wil deze dynamiek afbreken. 
 
Het project van de confederalisten: het co-beheer van Brussel door Vlaanderen en Wallonië. 
Deze partij, de N-VA, droomt ervan om België op te splitsen in twee confederale staten, Vlaanderen 
en Wallonië, die samen Brussel zouden beheren en aanspraak zouden maken op Brussel als "hun 
gezamenlijke" hoofdstad. Zijn inwoners zouden worden gedwongen om te kiezen om Vlaams of 
Waals te worden in plaats van gewoon Brusselaar en Zinneke te zijn. Deze doelstelling maakt deel uit 
van de grote terugkeer van identiteits-nationalismes, in Europa en in de wereld. Tegen dit gevaar is 
het beste wapen van de Brusselaars: erin te slagen in de hoofdstad van Europa een 
maatschappijmodel te creëren dat gebaseerd is op openheid en solidariteit in verscheidenheid. Dé 
uitdaging van de eeuw. 
 
De doelstelling van ProBruxsel: een gerespecteerd Gewest en vereenvoudigde instellingen. 
Het is deze bijzondere Brusselse uitdaging die ons motiveerde om in 2008 een burgerbeweging te 
creëren, ProBruxsel. Wij hebben een gedurfd politiek en institutioneel project voorgesteld. In dit 
project kunnen Brusselse politici meertalige lijsten presenteren bij gewestelijke verkiezingen. Het 
Gewest kan tweetalig onderwijs organiseren en meertalige culturele activiteiten financieren. De 
taalgemeenschappen, die de kiem van het tweerichtingsconfederalisme in zich dragen, dragen hun 
bevoegdheden over aan de gewesten en verdwijnen, net als Cocof, Cocom en VGC. Zo wordt het 
federale België eenvoudiger: vier gewesten gelijk in wetgeving en sterk aan elkaar verbonden. 
 
ProBruxsel in het Brussels parlement in mei 2019, het kan! 
Het is om dit project te promoten dat we ons inzetten voor de verkiezingscampagne van 2019. 
Doelstelling: één van de leden van ProBruxsel, Benjamin Vella, in het Brussels parlement te brengen. 
Tijdens de gewestelijke verkiezingen van 2009 en 2014 hebben we volledige en onafhankelijke 
ProBruxsel-lijsten ingediend. Zonder succes: we werden geconfronteerd met de drempel van 5% om 
in aanmerking te komen. Bijna onbegaanbaar onoverkomelijk voor elke nieuwe partij. Daarom 
hebben we een overeenkomst gesloten met de partij Ecolo: Benjamin is verruimingskandidaat (nr. 
55) op de lijst van deze partij, wat ProBruxsel een realistisch perspectief geeft om haar waarden en 
voorstellen in het Parlement te bevorderen. 
 
Prioriteit geven aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit. 
Waarom Ecolo in plaats van een alliantie met een andere partij? Door de Groenen te steunen wil 
ProBruxsel een duidelijk signaal afgeven ten gunste van het belang en de urgentie van de strijd tegen 
de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit. Daarnaast hebben we de positieve 
evolutie van de institutionele standpunten van Ecolo waargenomen en gewaardeerd en opgemerkt 
dat veel van de eisen die ProBruxsel de afgelopen tien jaar heeft gesteld, nu effectief worden 
ondersteund en verdedigd in het Ecolo/Groen-programma voor het Gewest: vereenvoudiging van de 
instellingen, toenadering tussen Ecolo en Groen in het kader van een gemeenschappelijk Brussels 
programma, tweetalige scholen, ... 
 
 



Een dubbel nuttige stem. 
Door voor Benjamin te stemmen, kan de kiezer zich duidelijk uitspreken voor de twee uitdagingen 
waar Brussel vandaag voor staat. Een stem voor onze kinderen om te leven in een stad met frisse 
lucht én een warme samenleving. Een stem tegen de opwarming van de aarde én tegen de 
opflakkering van verschillende nationalismes. Een getuigenis van hoop tegen het heersende 
defaitisme. Wij verzoeken u dan ook met klem te stemmen voor Benjamin Vella, ProBruxsel-lid van 
het eerste uur en kandidaat (nr. 55) op de Ecolo-lijst voor het Brussels parlement. 
 
Wij zijn blij en trots om zijn kandidatuur te steunen. 

 

 
 

Benjamin Vella 
Sinds 2008 ben ik binnen ProBruxsel betrokken. Ik strijd voor kwalitatief hoogwaardig 
meertalig onderwijs, voor een betere en gezondere mobiliteit en voor een aangenamer 
leefomgeving voor iedereen. Ik wil het Belgische beleid vereenvoudigen in het belang van alle 
burgers en ervoor zorgen dat Brussel in de toekomst niet langer het slagveld van de Vlamingen 
en de Walen is, maar eerder hun ontmoetingsplaats wordt. In Brussel weten we dat het 
mogelijk is dat mensen van verschillende culturen, afkomsten en achtergronden met elkaar 
opschieten. Laten we dus de rest van het land en het continent inspireren door onze identiteit 
als Zinnekes waar te maken, burgers met meerdere roots die zich verrijkt voelen door anderen 
te ontmoeten! 
 
Benjamin Vella 
Jouw ProBruxselse kandidaat 
55de op de ECOLO-lijst voor het Gewest  

 
 

Meer info 
www.benjamin-vella.be • info@probruxsel.be • www.facebook.com/ProBruxsel 

 
 
 

 


