
 

 
 
Spelverdeler CD&V Jette. Nederlandstalige Brusselaar. Midlife (46). Houdt van lopen, politiek 

en Gin Tonic. Professioneel bezig met het gezinsbeleid. Ex-Kind en Gezin, nu kabinet Beke. 

Man van Hadewijch, papa van Hendrik (11). 

 

 
 

CD&V Jette is niet de grootste, maar wel een actieve afdeling. Samen met vrijwilligers 

(m/v) en onze verkozenen, heb ik onze partij succesvol op de kaart gezet. 

 

Wat de mayonaise heeft doen pakken? 

 

• CD&V Jette is uitgegroeid tot een sterk team. Binnen een open bestuur heeft iedereen 

zijn / haar inbreng. Leden en sympathisanten worden warm betrokken. 

 

• Onze afdeling was (niet enkel tijdens de verkiezingen) zichtbaar aanwezig: 

standpunten ludiek aan m/v brengen, inzetten voor het goede doel … 

 

• Onze partij is ook gewoon leuk meedoen. Jette, niet toevallig de ‘leukste gemeente’. 

 

 
 

CD&V Brussel is op 30 jaar tijd gezakt van 26,7% naar 7,5%. We zijn relevantie en slagkracht 

kwijt. Onze toekomst als partij is onzeker. Dat doet pijn, maar heeft ook het voordeel van de 

duidelijkheid. Blijven aanmodderen is geen optie meer. Opnieuw groeien lukt enkel als we 

onze werking durven vernieuwen. 

 

Vrijwilligers, afdelingen en lokale mandatarissen enthousiasmeren en eigenaarschap geven 

over de partij. Een ‘toekomstgroep’ vormen die samen met onze minister en parlementsleden 

de partij aanstuurt én smoel geeft. Een sterke voorzitter en een sterke ondervoorzitter die als 

een ‘gouden tandem’ samen spelverdeler zijn. 

 

Ja, dat kan lukken. Het enthousiasme dat ik aan de basis ervaar sterkt mij in die overtuiging. 

 

Ja, daar wil ik mij vol goesting mee voor engageren. 

 

Kan ik daarvoor rekenen op úw stem? 

 

 
David Vits 

Kandidaat voorzitter CD&V Brussel 



 

 
 

 

De nieuwe voorzitter van CD&V Brussel moet niet van nul starten. Na de verkiezingen heeft 

een Werkgroep 2030 gesprekken gevoerd met parlementairen, (gewezen) mandatarissen, 

afdelingsvoorzitters en andere betrokkenen. De nota en conclusies van de werkgroep vormen 

de basis om de partij in Brussel opnieuw op te bouwen. 

 

 

Wat zijn de drie grote bouwstenen die ik zelf het belangrijkste vind? 

 

 

 
CD&V Brussel scoorde bij de jongste verkiezingen onder de verwachtingen. Na een periode 

van reflectie, komt er nu op aan om de bladzijde om te slaan. Dat is niet het werk van één 

persoon of van enkele personen. Als voorzitter wil ik samen met een groep geëngageerde 

mensen mee verantwoordelijkheid opnemen. Belangrijk daarbij is dat vrijwilligers en lokale 

afdelingen samen opnieuw meer eigenaar worden van de partij en dat in goede dialoog met 

onze mandatarissen (lokaal, regionaal en federaal). 

 

De voorzitter is een (pro-)actieve spelverdeler en een netwerker, met de vinger aan de pols. 

 

 

 
De partij heeft een sterk inhoudelijk verhaal, maar we slagen er niet in om ons duidelijk en 

kernachtig in de markt te zetten. We zijn te vaag, te genuanceerd, leggen geen prioriteiten, 

zijn te weinig wervend. We brengen ons eigen stadsverhaal niet scherp uit angst om afbreuk 

te doen aan het bredere partijverhaal, Vlaams en federaal. Onze standpunten eigentijds 

uitdagen én communiceren, ook via de sociale media, en ons gedurfder profileren op enkele 

kernthema’s. Dat is onze gezamenlijke uitdaging. 

 

Er moet één duidelijke aansturing komen om onze inhoud strategisch in de markt te zetten. 

 

 

 
Brussel is een evolutieve stad. Mensen komen en gaan. De bevolkingssamenstelling 

verandert. Ook het sociaal weefsel is dynamisch. Het middenveld is opener, minder exclusief 

en diverser. Het komt er op aan om nieuwe mensen en (doel)groepen aan te trekken en 

nadien ook dichtbij ons te houden. We moeten de omslag maken van klassieke standenpartij 

naar open netwerkpartij. Voor onze kernthema’s moeten we partnerschappen aangaan met 

doelgroepen en actieve krachten in de samenleving. 

 

We moeten binnen de partij samen prioriteiten vastleggen en een plan van aanpak uitwerken. 

 

 
 

Hoe geldig stemmen? 

 

Online door middel van je persoonlijke stemcode die staat vermeld op de stemkaart die je 

eerder per post werd opgestuurd. Ga naar: www.cdenv.be/stemnu 

 

Tijdens de gespreksavond met nationale en Brusselse kandidaten op donderdag 14 november 

2019, 17u30 op secretariaat Wet 89 in Brussel. Vooraf inschrijven via www.cdenv.be/kalender 

of telefonisch 02 238 38 43. Breng je persoonlijke stemcode mee! 
 

http://www.cdenv.be/stemnu
http://www.cdenv.be/kalender

