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Onder embargo tot 16 januari 2021 18u 

  

Inleiding 

 

Lieve vrienden, 

2020 was een erg pittig jaar. 2021 zal stevig uit haar pijp mogen komen om het vorige jaar te 

doen vergeten ;-).  

We zijn het allemaal zo erg beu om mekaar niet in levende lijve te kunnen zien.  Toch hoop ik 

dat je  de warmte, energie en liefde voelt van iedereen die je dierbaar is. 

Het virus wierp in 2020 een donkere schaduw op ons leven. Ons land betreurt intussen meer 

dan 20.000 doden. Ik wens ieder van jullie die met dat leed geconfronteerd werd, heel veel 

sterkte toe.  

/// 

2020 was ook het jaar waarin het woord ‘held ’een nieuw gezicht kreeg. Geen Superman of 

wonderwoman, maar mensen van vlees en bloed. De thuiszorgers, verpleegkundigen, 

leerkrachten, jeugdhelpers , postbode, vuilnisophaler, rekkenvullers, pakjesbezorgers, noem 

maar op.  Jullie waren de lichtpuntjes waaraan we ons konden optrekken.  

Maar ook wie zijn zaak, restaurant of café, noodgewongen moest sluiten, is een held. De 

artiesten die niet meer konden optreden. De thuiswerkende ouders en hun kroost die niet 

naar school of opvang kon. Jullie allen die naar best vermogen de coronamaatregelen bleven 

naleven.  

Eigenlijk zou de videomuur hier achter mij honderd, zelfs duizend keer groter moeten zijn, 

om iedereen de plek te geven die ze verdienen. Ik wens hen allemaal, en ook jou, de kracht en 

sterkte om te blijven doorgaan.   

Groene politiek  

Beste vrienden,  

Vorig jaar had ik één duidelijke boodschap: maak een regering. Wel, we did it.  
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Daarmee trokken we een finaal een streep door de Zweedse coalitie die viel over migratie. 

Net vandaag bleek dat er op dat thema zwaar geblunderd werd. De vorige staatssecretaris 

saboteerde bewust  een breed gedragen internationaal  om migratie ordentelijk te regelen  en 

tegelijk werd onder zijn verantwoordelijkheid een smokkelkanaal met humanitaire visa 

geopend op kap van kwetsbare mensen .  

In plaats van goed te besturen rond zo'n delicaat thema werd gekozen voor electoraal gewin.  

“Epic fail, zou een collega-voorzitter het noemen. 

Zwaar onvoldoende heet dat dan in het Nederlands en dat oordeel geldt ook voor het 

klimaatthema tot voor kort. 

De Vivaldi-regering kwam daarom geen moment te vroeg. Want 2020 verpulverde 

klimaatrecord na klimaatrecord. Dit was het was warmste jaar ooit. Het warmste decennium 

ooit. In Siberië brandde het, wij puften ons de zomer door. De Verenigde Naties riep de 

klimaatnoodtoestand uit, en  maande de wereld aan tot meer actie.  

Met de federale regering zijn wij er alvast aan begonnen. Met duidelijke doelen, een stevig 

kompas en onze ministers als deskundige gidsen.  We investeren in hernieuwbare energie, 

meer en stiptere treinen, digitalisering en duurzaamheid. In een lagere energiefactuur voor 

wie het moeilijk heeft. In levenskwaliteit.  

Met een sterke overheid die de partner is van burgers en bedrijven, en niemand achterlaat.  

We zetten hoop om in actie. Want wij geloven dat het beste vaccin om uit het dal te kruipen, 

een groene relance is! 

En ja, dat legt de lat hoog voor onze ministers. 

Maar groene politiek is ambitieuze politiek.  

Dat bewijzen we overal te lande. In Brussel, waar Elke Van Den Brandt een fietsrevolutie 

ontketende. Riet Gillis die hetzelfde doet in de provincie Oost Vlaanderen.  In Zoersel waar 

onze schepen Marc De Cordt slapende industriegrond opkoopt om ze te herbebossen. In 

Leuven waar Lies inzet op klimaatneutrale sociale woningen. Te veel om op te noemen.  

Ambitie voor Vlaanderen 

Beste vrienden,  
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2020 is voorbij.  Maar het verhaal van 2021 is nog niet geschreven. De komst van het vaccin 

toont licht aan het einde van de tunnel. Brengt hoop op beter. De vraag is, wat hebben we van 

de duisternis geleerd?  

2021 kan het jaar worden waarin ons land de goede kant opgaat. Met de verkiezing van Biden 

in de VS, en Groene New Deal in Europa ziet de toekomst er plots heel anders uit.  

Europa geeft ons een fenomenaal bedrag van 5,9 miljard. Daarmee kunnen we een fantastisch 

klimaat- en herstelbeleid op poten zetten. Een beleid dat jobs creëert, en een sociaal 

rechtvaardig is. Een beleid dat inzet op een economie die duurzaam produceert, hier bij ons. 

Dat inzet op de korte keten. Op de kleinere, lokale handelaars die ons verbinden met onze 

buurt, met de producenten, met de seizoenen. Dat inzet op de winkel van Jef van om de hoek, 

in plaats van op Jeff van Amazon.  

Maar daarvoor hebben we iedereen nodig. Ik wil hier dan ook een oproep doen aan de 

Vlaamse regering.  Wees deel van de oplossing. Ons rijke en welvarende Vlaanderen haalt 

vandaag geen enkele klimaat- of natuurdoelstelling. Dat kan anders.  

Dus, Vlaamse Regering,  

Toon leiderschap. 

Toon ambitie.  

Regeer, in plaats van steeds te reageren op anderen.  

Europa, België, Wallonië en Brussel schaarden zich allemaal achter de doelstelling van 

55%co2 reductie tegen 2030. De Vlaamse doelstelling blijft steken op 35%. We dreigen 

daardoor de boot van de groene economie te missen. Een schamel klimaateiland te worden.  

Het gaat niet langer op om de hete aardappel door te schuiven. Om Vlaanderen verder vol te 

laten betonneren, en de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen van lokale besturen te 

schuiven. Om de hoeveelheid zwerfvuil verder te zien groeien tot een fenomenale ton, en 

tegelijk te blijven talmen met invoeren van statiegeld. Om de mond vol te hebben van goed 

bestuur, en vervolgens advies na advies van experten naast zich neer te leggen. Het had al dat 

prutswerk in het dossier van de zonnepanelen kunnen voorkomen. Slecht bestuur op kap van 

gewone burgers.   
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Tegelijk ben ik er zeker van dat als de Vlaamse Regering samenwerkt met de andere 

beleidsmakers van dit land, het vertrouwen groeit en er oplossingen kunnen gezocht worden. 

Groener uit de crisis. Samen uit de crisis. 

   
Laat 2021 het jaar zijn van de ommekeer. Want Vlaanderen kan beter. Vlamingen verdienen 

beter .  

Corona verbindt ons 

Beste vrienden,  

Corona is een symptoom van de manier waarop we omgaan met deze planeet. Deze pandemie 

bewees ook hoe hard we de natuur nodig hebben. Hoe belangrijk open ruimte is. En hoe 

schaars die geworden is. Een balkon, een terras, een tuin, groen in de buurt: het bleek een 

grote luxe.  

Meer dan ooit werd duidelijk hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn binnen die grote 

bubbel die onze planeet is. En hoe hard de meest kwetsbaren onder ons getroffen werden. Zij 

met een zwakke gezondheid, of zij die elke euro in twee moeten bijten. Mijn hart gaat ook uit 

naar al die mensen die de lockdown doorbrachten in eenzaamheid. In het bijzonder onze 

kinderen en jongeren, voor wie onbekommerd spelen, ravotten en uitgaan plots niet meer 

ging. De studenten die hun eerste jaar aan de unief hebben doorgebracht zonder hun 

medestudenten te kunnen hebben leren kennen.   

De impact van de maatregelen voor wie het leven nog moet ontdekken, weegt extra zwaar, 

dat blijkt uit onderzoek. Er zijn lokaal heel wat prachtige projecten, zoals in Sin-Niklaas met 

het project Jong.Wild.Goud. Ze verdienen meer ondersteuning en navolging.  

Over democratie  

Als we elkaar steunen kan 2021 het jaar worden waarin de oplossingen de overhand kunnen 

halen.  Het jaar waarin de verbinding en het respect voor elkaar het haalt van het polariseren 

en verdelen.  

De bestorming van het Capitool in de VS toont hoe belangrijk dit is.  

Nee, Washington is Brussel niet. Maar het vergif van de haatspraak bestaat ook bij ons.  

We leven in een tijd waar je van factchecken je beroep zou kunnen maken. Want ook hier, 
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bij ons , zijn er politici die van polariseren en feitenvrij populisme hun handelsmerk 

hebben gemaakt.   

Nog deze week was er de ‘omvolkings’ campagne. Die campagne is plat racisme dat elk 

kind met een migratie-achtergrond wegzet als een bedreiging in plaats van als onze 

gezamenlijke toekomst.  

Het keer op keer bewust aanscherpen en oppoken van  tegenstellingen tussen mensen, is 

niet onschuldig. Woorden doen ertoe. Wie continu wind zaait, moet niet verbaast zijn als 

de storm opsteekt.  

Corona bewees dat feiten ertoe doen. Bewees dat we elkaar nodig hebben. De populisten 

brachten geen enkele oplossing. Zijn gegeneerd als je hen wijst op de immense diversiteit van 

de werknemers in de essentiële beroepen of de profielen van degenen die de vaccins 

ontwikkelden.  

E pluribus unum, stond in de zaal van het Capitool in Washington te lezen. Uit velen een.  

Zo is het ook in ons land. 

UItleiding  

Beste vrienden,  

 

Als groenen geloven wij dat elke stap vooruit telt. Geloven we dat samenwerken loont. 

Geloven we dat de groene relance de uitweg uit deze crisis is. Dat dit jaar een kantelpunt zal 

zijn naar beter. Aan de horizon valt er al een stip te zien.  

 

Nu is dat nog een klein lichtje dat ver weg lijkt. Maar alles gaat voorbij. Ook corona. Én als 

het voorbij is, gaan we onthouden wat we hebben gemist. Samen een glas drinken. Meezingen 

op een concert. Lachen met je vrienden. Bijpraten.  

 

We kijken allemaal uit naar de dag waarop we terug vrij zijn. Laat ons er na Corona samen 

voor zorgen dat niet alleen onze generatie van die vrijheid kan genieten, maar ook de 

toekomstige generaties hier en elders. 

Ik wens jullie een jaar waarop je elke dag positief getest mag worden op je humeur 
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Een jaar vol kleine gelukskes, spontane babbels en ongedwongen ontmoetingen.  

Ik wens jullie, vanuit het diepste van mijn hart, een warm en gezond 2021. 

 

Disclaimer: Het gesproken woord geldt. 


