
“Ik woon graag in Kassei. De wijk 
verandert snel. Samen zorgen we 
ervoor dat onze wijk écht de modelwijk 
wordt van Vilvoorde” 

Trager is veiliger

Niemand wil wonen in een wijk die als 
racebaan gebruikt wordt. Vandaar dat veel 
inwoners  voorstander zijn van  zones 30., en 
terecht. Veel inwoners vragen ook meer 
politiecontroles en willen dat hardrijders 
worden aangepakt. Al te vaak vergeten we 
dat we soms ook zelf veel te hard rijden, zelfs 
daar waar er een zone 30 is. Vandaar onze 
oproep aan alle inwoners van Kassei. Doe er 
nog eens een goed voornemen bij voor 2018: 
matig je snelheid, en respecteer de 
snelheidslimiet, zeker in een zone 30. Zo 
maken we samen onze wijk een stuk veiliger!

Er wonen straffe dames in Kassei! Wij spraken met twee van hen: Malika en 
Christine, twee goede, sympathieke buren uit de Mergelputstraat.

'Mensen moeten opnieuw meer buiten komen en meer met 
elkaar praten'. Malika heeft veel ideeën om buren 
opnieuw bij elkaar te brengen. Een ervan is een 
straatfeest voor haar straat, de Mergelputstraat. 'Er zijn 
veel nieuwe mensen komen 
wonen. Een straatfeest met 
hapjes en drankjes van 
verschillende culturen is een 
goede manier om je buren te 
leren kennen', vindt ze.
Buurvrouw Christine is drie 
jaar geleden naar Kassei 
verhuisd. Ze vindt het er leuk 
om wonen. 'Heel dicht bij het 
centrum van Vilvoorde maar 
toch niet te druk, en vooral: 
Kassei is heel groen, dat is 
belangrijk'. Ze heeft ook een 
verbeterpunt: op sommige  
plaatsen gaat 's nachts de 
straatverlichting uit. Is het 
niet veiliger die aan te laten?

Een straatfeest organiseren in Kassei? 
Contacteer info@vilvoorde.cdenv.be. 
We helpen je graag verder.

ELKE STRAAT EEN FEEST!

Ontbijt met ons mee!
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Werner Grauwels
(werner.grauwels@telenet.be)
www.vilvoorde.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CDV1800

in KASSEI
Vilvoorde.cdenv.be
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Zijn holle wegen, het domein Drie 
Fonteinen, het Tangebeekbos... Kassei 
is ongetwijfeld dé groene long van 
Vilvoorde. En dat moet zo blijven. Meer 
nog, Kassei kan nog leefbaarder 
worden. Door minder zwaar verkeer in 
de straten, beter onderhouden 
voetpaden, en een propere wijk, waar 
mensen graag wonen. Waar je je te voet 
of met de fiets helemaal op je gemak 
voelt. 
CD&V Vilvoorde neemt het op voor de 
wijken. CD&V Vilvoorde neemt het op 
voor Kassei, de wijk aan het water, en 
voor zijn 6000 inwoners. Kassei, keitof!

Kassei, keitoffe wijk

Werner Grauwels, CD&V gemeenteraadslid

Het is intussen een jarenlange traditie 
geworden: het CD&V-ontbijt in Kassei.

Op zondag 21 januari organiseert de 
afdeling van CD&V-Kassei opnieuw haar 
'Ontbijt Aperitief'. De 19e editie al! iedereen 
is welkom van 8 uur 's morgens tot 13u 's 
middags in zaal 'Ons Huis', in de Thaelstraat. 
De prijzen blijven  zoals de voorbije jaren 
heel democratisch. Voor 8 euro krijg je 
volledig buffet met alles erop en eraan. 
Kinderen tot 12 jaar betalen slechts 6 euro. 
En wie er al eens eerder bij was, weet het: 
het buffet is top! Je gaat er nooit weg met 
een lege maag. Dus hopelijk tot binnenkort! 

Jij komt toch ook?
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Christine en Malika, in de Mergelpustraat.



Vilvoorde telt veel sociale woningen. In 
Vlaanderen is Vilvoorde op het vlak van 
sociale huisvesting zelfs een van de beste 
leerlingen van de klas. De Inter-Vilvoordse 
Maatschappij voor Huisvesting  doet wat ze 
kan, maar de uitdagingen blijven enorm.  Wie 
in aanmerking komt voor een sociale woning 
moet nog altijd veel geduld hebben: de 
wachtrijen zijn lang, heel lang. Tegelijk is een 
groot deel van ons sociaal patrimonium 
verouderd en in slechte staat. De behoefte 
aan renovatie is dus erg groot. 

Dat merk je ook  als je door Kassei wandelt. 
Heel wat sociale woningen, waarvan 
sommige uitstekend gelegen zijn, staan 
maandenlang, zoniet langer, leeg. Loop maar 

eens door de Tenierstraat bijvoorbeeld, en je 
merkt onmiddellijk de leegstand. Niet goed 
voor de mensen die wachten op een woning, 
en niet goed voor het imago van de wijk. 
Vanuit de gemeenteraad wil Werner dit 
verder aanpakken. Hoe sneller hoe beter. 

Zwerfvuil: het is en blijft een pijnpunt in 
Vilvoorde, en zeker ook in onze wijk Kassei.

Wie met de inwoners van Kassei spreekt, krijgt 
al vrij snel een goed idee waarvan onze 
inwoners het meest wakker liggen. Een van 
de meest gehoorde klachten is dat veel 
straten er niet altijd even proper bijliggen. De 
grote boosdoener is zwerfvuil. Het is echt niet 
normaal dat je naast de kerk van  Kassei een 
halve keuken aantreft, potten en pannen 
inbegrepen. Of dat rond een 
electriciteitscabine het afval zich opstapelt. 
Iedereen kent de plaatsen waar er vaak 
gestort wordt. Maar er wordt gewoonweg te 
weinig aan gedaan. Dit kan en moet beter! 
Het is natuurlijk niet zo dat de stad helemaal 

geen inspanningen levert. Deze maand 
bijvoorbeeld lanceert de stad een 
reinigingsproject, waarbij het hele jaar door 
elke week een bepaalde groep straten wordt 
aangepakt. Op die manier wordt elke straat 
geregeld proper gemaakt. Alleen ... dit 
reinigingsproject loopt alleen in het centrum 
van Vilvoorde. In november kregen alle 
inwoners van straten in een deel van het 
centrum een kalender in de bus waarin 
aangeduid staat wanneer welke straat 
gereinigd wordt. Jammer dat de wijken daar 
niet in opgenomen zijn. Een keer per week 
wordt een stukje van Kassei gepoetst. 
Sommige straten komen nooit aan bod. 
Gelukkige steken regelmatig enkele dappere 
vrijwilligers de handen uit de mouwen.  

Om onze wijk echt veilig te maken, 
moet je een strijd op vele fronten 
voeren. Zwaar verkeer aanpakken, 
kruispunten herinrichten en zorgen 
voor goed toegankelijke voetpaden 
zijn drie van onze prioriteiten.

Steeds meer vrachtwagens denderen door 
Kassei, en het sluipverkeer lijkt alleen maar 
toe te nemen. Denk maar aan de 
Grimbergsesteenweg en de Albert-I laan. Dit 
komt de verkeersveiligheid zeker niet ten 
goede. Straten raken geblokkeerd, en 
automobilisten wijken uit naar voetpaden, 
wat uiterard niet de bedoeling is. Werner 
Grauwels kaartte dit al enkele keren aan in de 
gemeenteraad. Hij vroeg daarbij bijzondere 
aandacht voor de jonge gezinnen die in 
Kassei wonen, bijvoorbeeld op het Kareelserf. 
Kinderen die de fiets nemen zijn bijzonder 
kwetsbaar als ze met zwaar vervoer in 
aanraking komen. Bovendien brengt dat 
zwaar verkeer ook heel wat schade aan aan 
gevels van woningen. In café Bij De Vanger, in 
de Grimbergsesteenweg kunnen ze ervan 
meespreken. Het stadsbestuur beloofde een  
'globaal plan' op te maken dat het 
sluipverkeer moet aanpakken, ook in Kassei.  
Dit is zeker een van de punten die CD&V zal 
blijven opvolgen in de gemeenteraad. 

CD&V vroeg in de gemeenteraad ook extra 
maatregelen om gevaarlijke 
verkeerssituaties aan te pakken. Het 
stadsbestuur beloofde twee maatregelen: 
een aantal kruispunten in de 
schoolomgeving aan de 
Grimbergsesteenweg worden aangepast, en 
in de James Ensorlaan zal een 
dubbelrichtingfietspad voorzien worden aan 
de kant van het Ennepetalplein. Op die 
manier wordt het fietspad van de Albert I-laan 
verbonden met het domein Drie Fonteinen. 
Wij zullen blijven aandringen op een snelle 
uitvoering. Hoe veiliger, hoe beter!

Minstens even belangrijk is de staat van de 
voetpaden in de wijk. Wie goed te been is, 
loopt als eens wat gemakkelijker oover 
putten of losliggende stoeptegels. Maar voor 
veel senioren of mensen die minder goed te 
been zijn, zijn dit serieuze obstakels. We zijn 
daarom heel tevreden dat de voorbije jaren 
een aantal voetpaden al werden aangepakt. 
Toch zijn er nog te veel plaatsen in Kassei die 
dringend een opknapbeurt verdienen. Werk 
aan de winkel!

Ken jij ook een voetpad in heel slechte 
staat? Laat het ons weten! We brengen alle 
gevaarlijke punten in kaart. Eén adres: 
info@cden.be

VEILIGHEID
ONZE PRIORITEIT
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Wil je mee aan Kassei bouwen?
Laat het ons weten en we nemen graag contact met jou op: 
info@cdenv.be of werner.grauwels@telenet.be

KASSEI MOET BLINKEN

'Er zijn nog (teveel) wachtenden voor u'

Kassei barst van jong talent

Wist je dat er heel wat jong, 
geëngageerd talent rondloopt in 
Kassei?  Maak kennis met Joke en 
Maikel, twee toppers uit Kassei.

Het is heel moeilijk om in Vilvoorde een 
geëngageerde jongere te vinden die Joke 
Boone niet kent. De Chiro van Houtem, het 
vroegere Tobit, de Scouts, Mekitburn, ze kent 
alle jonge trekkers. Joke werkt sinds ... als 
spraaktherapeute (?), maar volgt het 
Vilvoords jeugdbeleid op de voet, en wil daar 
een serieuze push aan geven. Ja hoor, ze is 
een van de vele jonge kandidaten die in 
oktober 2018 meedoen met de lokale 
verkiezingen. Het jeugdbeleid van Vilvoorde 
heeft weer toekomst! Wie haar nog niet kent: 
kom op 21 januari naar het CD&V-ontbijt in 
zaal Ons Huis in Kassei. Samen  met haar pa 
Patrick en veel andere vrijwilligers zal ze dat 
mee in goede banen leiden.

Even gedreven is Maikel Van Eylen. Hij was 
pas 15 toen hij op Virgo+ zijn project 'MaikelVE 
Group' voorstelde, een IT-bedrijfje dat zich 
bezighoudt met het hosten en maken van 
websites. Twee jaar later host de jonge 
ondernemer al meer dan 20,000 websites. 
Ook enkele Vilvoordse handelaars doen een 
beroep op Maikel. Hij zit geen minuut stil: zo 
is hij  onder andere betrokken bij Mekitburn 
en is hij jeugdleider bij Top-vakantie. Veel 
succes, Maikel! 

Heb je nog geen website, neem dan 
even een kijkje op www.maikelve.com
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Werner in de Tenierstraat, aan een van de vele 

leegstaande sociale woningen in Kassei.




