1000
DAGEN IN HET
PARLEMENT

Column
Een volksvertegenwoordiger moet
vooral midden de mensen blijven,
dicht bij U. Zien, oordelen
en handelen. In die geest zet
ik me al 1000 dagen in.
Daarvoor wil ik blijven gaan.

Op 25 juli 2014 legde ik de eed af als Vlaams
volksvertegenwoordiger. Intussen zijn we 1000 dagen
verder. Een mooi moment om een tussentijdse balans
op te maken.
Binnen de CD&V-fractie legde ik me toe op enkele boeiende
thema’s: sport, stedenbeleid, holebi’s en transgenders
en uiteraard Brussel. Want voor mij verdienen ook
de Brusselaars Nederlandstalige kinderopvang,
ouderenzorg en onderwijs van wereldniveau.
Einde april van dit jaar mocht ik ook senator worden.
Deze brochure geeft U een kort overzicht
van mijn werkzaamheden. Als U zelf ideeën of voorstellen
hebt, aarzel dan niet ze mij te bezorgen.
Alle contactgegevens staan op de achterkant
van deze brochure.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Joris Poschet
Vlaams volksvertegenwoordiger
Senator
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WIE IS JORIS?
LOOPBAAN
2006 - 2008
Credit Officer
Bedrijvenkantoor KBC Brussels
2008 - 2012
Fractiemedewerker Brigitte De Pauw
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2012 - 2014
Kabinetsmedewerker Brigitte Grouwels
2013 - 2015
OCMW-raadslid Watermaal-Bosvoorde
De universiteitsbibliotheek
van de KULeuven.
Altijd fijn eens terug
naar de alma mater te keren.

2014 - heden
Vlaams Parlementslid
2017 - heden
Senator
STUDIES
Master in Slavistiek en Oosteuropakunde
KULeuven
Master in Europe & the World 1500-2000
Universiteit Warschau
Academische Lerarenopleiding
KULeuven

Op een fantastische
tentoonstelling van
hedendaagse kunst
in Montréal. Ook hier was
Brussels creatief talent
te bewonderen!

HOBBY’S
Reizen
Gezellig een glas drinken
met vrienden
Nadien me naar fitness slepen
om dit goed te maken

Links: Uit de bol voor de Beurs
na een overwinning van onze
Rode Duivels!
Rechts: De prachtige
zonsondergang in Dakar,
Senegal. Eens je Afrika bezoekt,
laat het je niet meer los.

VLAAMS PARLEMENT Brussel
“Van de zes Vlaamse Brusselaars
in het Vlaams Parlement profileert Poschet
zich het sterkst als een Brusselaar.”
BRUZZ-KRANT 9/11/ˈ16

0146

Inschrijvingsdecreet Brussel
Met het “decreet-Poschet” geven
we ouders de kans om hun kennis
Nederlands bij te spijkeren.
Zo krijgen hun kinderen meer
kansen op en binnen het
Nederlandstalig onderwijs.

0511

Imagocampagne Brussel
Al sinds 2015 pleit ik voor een
sterke imagocampagne voor
Brussel in binnen- en buitenland.
Alle overheden moeten hiervoor
samenwerken. De Brusselaars zélf
zijn hierbij beste ambassadeur.

0356

Op Voka-bedrijfsstage bij Brussels
Airlines, één van de economische
motoren voor Brussel en de Rand.

0197

Zicht vanop het terras van de Beursschouwburg,
één van de Brusselse culturele pareltjes.
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0547

11 juli-viering
De jaarlijkse Elf Juli-viering moet
op het Brusselse stadhuis blijven
doorgaan. Dit is symbolisch erg
belangrijk voor de Nederlandstalige
Brusselaars.

0661

Hoe zit politiek in elkaar? Zesdejaars
van het Sint-Jan-Berchmanscollege voelden
me aan de tand.

Interview in Bruzz over mijn werk
als Brusselaar in het Vlaams Parlement.

0973

Conservatorium
De snelle renovatie van het
muziekconservatorium in Brussel
is één van mijn strijdpunten.
Na vier parlementaire vragen maakt
de federale regering eindelijk
5,7 miljoen euro vrij
om de renovatie te starten.
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VLAAMS PARLEMENT Sport

0295

Medailleuitreiking
Special Olympics
Sporten is goed voor lichaam, geest
en samenleving. Vereerd dat ik
medailles mocht uitreiken
op de Special Olympics Belgium.

0427

Memorial Van Damme
De Memorial Van Damme moet
in Brussel kunnen blijven doorgaan.
Ik zet mee druk op minister
van Sport Muyters om hieraan
mee te werken.

0356

63% van de Vlamingen
en Brusselaars doen aan sport.
Hiervoor kunnen ze op 22 650
sportclubs rekenen!

Sport brengt mensen samen. En wielrennen maakt ons helemaal gek.
Hier aan de start van de Ronde van Frankrijk in Antwerpen.
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0641

Sportinfrastructuur
Goede sportinfrastructuur kost veel
geld. Daarom is correcte financiële
steun voor lokale besturen
belangrijk. Hier op werkbezoek
in het nieuwe zwembad
van Poperinge.

0967

Investeringen in Brussel
De Vlaamse regering besteedt
tot 2019 nog 45 miljoen euro aan
bovenlokale sportinfrastructuur.
Brussel heeft recht op minimum
2,2 miljoen. Aan de slag dus,
want er zijn grote tekorten in onze
hoofdstad en elke euro telt!

Het Vlaams anti-dopingsagentschap
mag géén dopingtesten afnemen
in Brussel, want dat heeft zijn eigen
agentschap. Samenwerken is dus
de boodschap!

0938

Grensoverschrijdend gedrag
in de sport
Seksueel grensoverschrijdend
gedrag kan nooit en dus ook niet
in de sport. In februari 2017 startten
we met hoorzittingen om dit
probleem bespreekbaar te maken
en bij de wortel aan te pakken.
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VLAAMS PARLEMENT Duurzame stad
“De toekomst is aan de steden. Duurzame
stadsontwikkeling zorgt voor gezondere
lucht, meer groen en minder verspilling.”
JORIS POSCHET

0666
Rotterdam

Rotterdam loopt voorop in duurzame
stadsontwikkeling. Het combineert bijvoorbeeld
creatief een overstromingsbekken met
een basketbalpleintje. Inspiratie voor Brussel,
Antwerpen en Gent!

0995
Helsinki

Op werkbezoek in Helsinki met commissie
Stedenbeleid. Hele wijken worden
vernieuwd waarbij energie-efficiëntie
en zero-emissie (van CO2) centraal staan.

0975

Luchtkwaliteit in Brussel
Propere lucht is een basisrecht.
Sinds 2015 voer ik samen met
de Universiteit Antwerpen
onderzoek naar de luchtkwaliteit
in Brussel. Op 25 maart 2017
organiseerde ik een geslaagde
denkdag ‘De stad herademt’.
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VLAAMS PARLEMENT LGBT

0116

CD&V-regenboognetwerk
In november 2014 richtte ik het CD&VRegenboognetwerk op. We werken binnen de partij
aan bewustmaking en verdedigen de standpunten
van de holebitrans-gemeenschap.

Met mijn eedaflegging als Vlaams parlementslid in 2014 kreeg CD&V
zijn eerste openlijk homoseksuele volksvertegenwoordiger ooit.

0296

Belgian Pride
Ik steun al jaren de Belgian Pride.
Gelijke rechten voor holebi’s
en transgenders blijft een dagelijkse strijd.

0798

Inter-religieuze ontmoeting
Met de commissie Gelijke
Kansen ontmoetten we de
religieuze leiders van België.
Ik riep hen op een partner
te zijn in het aanvaarden van
holebi- en transseksualiteit.

10

Vlaams parlement - LGBT | 1000 dagen in het parlement

SENAAT
“Joris is een van onze jongste
parlementsleden. Als lid van het Vlaams
Parlement zal hij nu ook zetelen in de
Senaat. Zijn drive zal ook daar het verschil
maken, daarvan ben ik overtuigd.”
WOUTER BEKE

1009
Eedaflegging

Op 28 april 2017 legde ik de eed af
als senator. Ik wil in de senaat onder
andere werken rond LGBT-rechten,
duurzame stadsontwikkeling en een
efficiënte strijd tegen radicalisering.
De senaat is voor mij ook een
uitstekende plaats om samen
te werken met alle gemeenschappen
van het land.

Bruzz bracht een
reportage uit
over mijn
eedaflegging.
Senaat | 1000 dagen in het parlement
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JETTE
“Jette – een dorp in de stad.” Zo verkoopt
onze gemeente zich. En met recht
en reden. Jette combineert de voordelen
van een grootstad met de nabijheid
en warme sociale banden van een dorp.
Sinds 2008 ben ik hier actief en twee jaar
geleden ging ik er ook wonen.
Een aanrader!”
JORIS POSCHET

0407

Stickers verkeersveiligheid
Bij het begin van het schooljaar
voeren we met CD&V Jette actie
voor meer verkeersveiligheid.
De ketjes zijn altijd enthousiast!

0704

Het einde van Wereldoorlog II
wordt in Jette nog elk jaar
herdacht. Met respect voor
het verleden en een actuele
boodschap.
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Van links naar rechts:

0789 0968 0589

Op autoloze zondag zegent pastoor
Dirk Vannetelbosch de fietsers.
Eén van de talloze activiteiten van
een bloeiende Sint-Pietersparochie.

1017

Eerste ‘Urban Soccer’ tornooi,
georganiseerd door Jette Jeune
Jeugd. Met een enthousiaste ploeg
bouwen we het plein. Op de foto met
schepen Mounir Laarissi.
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30 jaar kinderboerderij Jette –
dat moest gevierd worden! Ik mocht
mee een boom helpen planten.

1021

Met Hervé Doyen, de burgemeester
van Jette.

De Bewaarengel / L’Ange Gardien
verenigt tientallen vrijwilligers
die een lekkere maaltijd bereiden
voor Jettenaren die het wat
moeilijker hebben. Ik trek hiervoor
graag mijn voorschoot aan..

0769

De 140ste Jaarmarkt van Jette
was een succes. Veel zon en blije
gezichten. Mooi omringd door
OCMW-voorzitter Brigitte De Pauw
en gemeenteraadslid Joëlle Electeur.
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SAMEN WERKEN - SAMEN LEVEN

“Wil je snel gaan, ga dan alleen.
Wil je ver geraken, ga dan samen.”

Politiek is teamwerk.
Ik ben dan ook blij te kunnen
rekenen op (vlnr)
Brussels CD&V-voorzitter
Benjamin Dalle, senator
Steven Vanackere,
staatssecretaris Bianca
Debaets, Brussels
parlementslid en senator
Brigitte Grouwels en Brussels
parlementslid Paul Delva.

0588

Culturele samenwerking
Eind 2012 sloten de Vlaamse
en Franse Gemeenschap een
cultureel samenwerkingsakkoord.
Eindelijk. De laatste jaren groeien
er meer en meer gezamenlijke
initiatieven, die mensen bij elkaar
brengen. Een prima zaak!
De Morgen pikte mijn vraag
hierover op.
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0477

0659

Het topteam van CD&V-Jette!
Op de jaarlijkse actie tegen geweld
op vrouwen (dag 0477), bij een gezellige
afterwork (dag 0659).

0952

Deradicalisering
In België en zeker in Brussel leven
we met vele verschillende culturen,
religies en talen samen. Soms leidt
dit tot spanningen. In het Vlaams
parlement schreef ik mee de
aanbevelingen om radicalisering
aan te pakken.
Het werk is daarmee niet af.
We mogen nooit de schouders
laten hangen. Beiroet bewijst dat
samenleven mogelijk is – zelfs na
een bloedige burgeroorlog.
Live-interview op het
‘Terzake’ van Ierland na de
aanslagen van 22 maart.

Samen werken - samen leven | 1000 dagen in het parlement

15

1000 dagen in het parlement. 1000 dagen
in de weer voor ons Brussel. De tijd vliegt voorbij.
Ik heb een aantal lijnen proberen uitzetten,
mee thema’s op de agenda gezet en al een
aantal decreten kunnen laten goedkeuren.
Daarbij probeer ik altijd dicht bij U te blijven.
De vinger aan de pols te houden.
Ik zou U dan ook willen bedanken voor alle
steun, suggesties en ideeën. Aarzel niet me te
contacteren. U kan op mijn inzet blijven rekenen.
Hartelijk,
Joris Poschet
Vlaams Volksvertegenwoordiger
& Senator

@JorisPoschet
www.poschet.be
02/552.42.82
joris.poschet@vlaamsparlement.be
Paul De Mertenlaan 73/3 - 1090 Jette

VOOR ONS

BRUSSEL

