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 Pieter Demeester 
 Kandidaat voorzitter  
 CD&V Brussel (Hoofdstedelijke Afdeling)  

 

CD&V afdelingsvoorzitter in Etterbeek. Jurist, expert in organisatieontwikkeling en 
veranderingsmanagement. Algemeen secretaris van CD&V van 2003 tot 2010. Opgegroeid met de 
politiek als zoon van Wivina Demeester. Brusselaar sinds 1992, getrouwd met Olivia en vader van 
Kato, Morane en Felix. 

 

Beste 

Ik ben kandidaat voor het voorzitterschap van CD&V Brussel.  Een opdracht die ik met enthousiasme 
zal opnemen, tenminste als jij en een meerderheid van de leden daarvoor kiezen.   

Waarom ik kandidaat ben 

De verkiezingen waren niet goed voor CD&V.  Dat heeft mij verrast, ontgoocheld. Ik vond het pijnlijk.  
En ik was daarin niet de enige.  

Ik ben nu meer dan ooit een groot voorstander van ons christendemocratisch verhaal: verbinden, 
zorgen voor de meest kwetsbare, mensen moeten kunnen ondernemen, hun verantwoordelijkheid 
nemen.  Wij omarmen het middenveld. Wij zijn rentmeesters: we maken de wereld van vandaag beter 
voor toekomstige generaties. 

Populisme en polarisatie is de trend. De samenleving verhardt. Wij zijn het antigif bij uitstek. Nooit was 
onze boodschap, die al sinds 1945 de onze is, zo relevant, zo eigentijds.   

Daarom dus: verknocht aan Brussel en overtuigd dat wij nodig zijn om onze stad beter te maken.  Ook 
omdat ik de voorbije weken bij vele anderen diezelfde energie en strijdvaardigheid heb opgemerkt.  
CD&V Brussel terug op de kaart zetten zal een werk van velen zijn.   

Als ik daar dan een bijdrage toe kan leveren, dan wil ik dat nu ook doen. Daarvoor vraag ik jouw 
vertrouwen. 

 

Pieter Demeester 
Kandidaat voorzitter CD&V Brussel (HA) 

PS: stemmen kan met de persoonlijke code op de stemkaart die je per post werd toegestuurd. 
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De werkgroep #2030 heeft de voorbije maanden veel geluisterd en heeft zijn bevindingen en 
conclusies in een rijk gevuld rapport neergeschreven.  Dit rapport en de bespreking ervan zijn de 
leidraad voor de voorzitter. Wat volgt, is geen poging tot samenvatting, wel enkele accenten die ik er 
graag uithaal en aanvul. 

Een politieke beweging 
We zijn een politieke beweging.  Elk lid dat zich wil engageren, moet aan politiek kunnen doen: 
overleggen met de mandatarissen, deelnemen aan het debat, standpunten innemen en omzetten in 
politieke actie, …   
Daar zijn goed werkende structuren en processen voor nodig die het helse ritme van de politiek 
kunnen volgen én tegelijkertijd de nodige traagheid inbouwen voor reflectie en debat rekening 
houdend met de beschikbaarheid van de vrijwilliger.  
Kleinere en flexibelere structuren zoals thematische werkgroepen of een dagelijks bestuur voeden de 
grotere, de meer geplande en goed voorbereide bijeenkomsten van het grotere bestuur.  De lokale 
werking is even belangrijk als de bovenlokale. Beide niveaus moeten elkaar versterken. Niemand 
heeft nog tijd teveel. Efficiëntie is dus belangrijk, maar het moet ook leuk zijn. 
Het hele systeem doen werken is teamwerk. De voorzitter moet ervoor zorgen dat het team wérkt. 
Het opzetten van de structuren, het samenstellen van het team, met oog voor diversiteit en 
genderpariteit, is zijn eerste dringende opdracht.   

CD&V Brussel  
Het rapport stelt dat we consequent de kaart van Brussel en van alle Brusselaars zullen trekken. En 
omdat Brussel anders is dan Vlaanderen gaan wij soms van mening verschillen met de moederpartij. 
Meningsverschillen kunnen en moeten uitgeklaard worden.  Voor sommige zal dat misschien wat 
meer tijd nemen dan voor andere.  

Stad van Buurten 
De buurt is de toekomst. Dat is geen persoonlijke mening.  Dat is een trend.  Een trend die nauw bij 
ons christendemocratisch project aansluit.  De buurt is bij uitstek de plek om te verbinden en om 
solidair te zijn.  De inspiratienota ‘Zorgzame Buurten’ van minister Jo Vandeurzen is overigens 
geschreven door het Brusselse Kenniscentrum Wonen, Welzijn, Zorg.  Deze trend mogen we niet 
missen. De buurt is van ons.   

 Even geen verkiezingen 
Het rapport kijkt al vooruit naar volgende verkiezingen.  Niet fout natuurlijk, maar toch.  De mensen 
zitten niet te wachten op nog meer communicatie en standpunten.  Na overspoeld te worden met 
beloftes, mogen de mensen nu oplossingen verwachten. We moeten zoeken naar de lokale en 
bovenlokale actieterreinen waar we die oplossingen kunnen realiseren.  
 

Stemmen  
Stemmen voor de nationale en Brusselse voorzitters kan elektronisch met je persoonlijke stemcode 
die je vindt op de stemkaart die jou per post werd toegestuurd. Stemmen kan ook tijdens de 
voorstelling van de nationale en Brusselse kandidaten op 14 november, in ons partijsecretariaat 
(Wetstraat 89) vanaf 17:30.  Je stemkaart moet je meebrengen! 


