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Vilvoordse monumenten erkend

In augustus besliste de Provincie Vlaams-Brabant, met steun van CD&V’er Tom 
Dehaene, om enkele Vilvoordse monumenten als waardevol te erkennen. Het gaat o.a. 
over de hangbrug, de torenruïne en het standbeeld van Albert I in het Hanssenspark, 
en de watertoren en de neoclassicistische inkompaviljoentjes in het Park Drie Fontei-
nen. Voor CD&V is het behoud van ons erfgoed belangrijk. Als Vilvoorde al zijn toe-
ristische troeven - klein en groot - volop uitspeelt, zal dat het imago van de stad alleen 
maar verbeteren.

Diner Dansant
CD&V-Vilvoorde zelf  mag dan wel 
grondig vernieuwd zijn, onze ‘Diner-
Dansant’ houdt stevig stand. Lid, sym-
pathisant, of  gewoon op zoek naar een 
gezellig avondje-uit met lekker eten? 
U bent meer dan welkom op vrijdag 
20 september. Om 19 uur start het 
aperitief, gevolgd door diner en dessert. 
Vanaf  21.30 uur neemt een dj (een dj 
die van aanpakken weet!) de zaal over. 
Komt u met vrienden en familie? Dan 
reserveert u het best vooraf  een tafel. 
Dit jaar hebben we als ‘special guest’ 
Minister van Financiën Koen Geens! 
Schrijf  dus nog snel in op info@vil-
voorde.cdenv.be. Tot dan!

En ook dit komt er aan... 
Behalve onze jaarlijkse Diner-Dansant staat het najaar bol van een hele reeks andere activiteiten. Op zondag 8 september is 
er ontbijtbuffet in het Gildenhuis in de Kerkstraat in Peutie (iedereen welkom van 8.00-11.00 voor de prijs van 5 euro). In de 
kerstperiode doen we enkele van onze Vilvoordse wijken aan voor een buurtborrel met een kar vol jenever. We staan in Houtem 
(7 december), Faubourg (14 december) en Koningslo (21 december). Wedden dat u uw buren op een andere manier zal leren ken-
nen? Al deze activiteiten staan uiteraard open voor iedereen! Maar een handje toesteken of  op een andere manier meewerken, kan 
natuurlijk ook. Neem dan zeker contact op via info@vilvoorde.cdenv.be
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Na de woorden de daden
Politiek café:

Het eerste Politiek Café van CD&V-Vilvoorde lokte heel wat geïn-
teresseerde Vilvoordenaars en leverde een karrevracht ideeën op 
om de mobiliteit en de veiligheid in Vilvoorde te verbeteren.

De Grote Markt moet een aantrekkelij-
ker stadscentrum worden, met terrasjes 
en ruimte voor evenementen, en mag 
geen 'grote parkeerplaats' blijven. Vil-
voorde moet fietsvriendelijker worden, 
en er is meer overleg nodig met de 
Fietsersbond. Vooral enkele gevaarlijke 
verkeerspunten voor zwakke weggebrui-
kers moeten we prioritair aanpakken. 
Ook over GAS-boetes hadden de 
deelnemers een mening: ze zijn nut-
tig tegen sluikstorten, wildplassen en 
andere duidelijke vormen van overlast, 
maar mogen geen 'pest'-boetes worden 
die overdreven gericht zijn tegen onze 
jongeren of  onze jeugdbewegingen. 
De Jeugdraad moet hierin gehoord 
worden, en de stad moet ook duidelijk 
uitleggen waarvoor je in Vilvoorde een 
GAS-boete kan krijgen. Maar de beste 
remedie tegen onveiligheid - of  een 
onveiligheidsgevoel - is mensen opnieuw 

bijeenbrengen. 'We kennen onze buren 
niet meer', zei een deelnemer. Dus: meer 
buurtwerking!
Na de ideeën, de actie! 
De komende maanden zal CD&V, via 
interpellaties in de gemeenteraad of  via 
andere activiteiten, al deze ideeën verder 
uitwerken. Bent u zelf  begaan met 
veiligheid en mobiliteit in onze stad, en 
wil u uw ideeën in de praktijk omzetten? 
Neem dan contact met ons op, via onze 
website http://vilvoorde.cdenv.be. U 
vindt er ook een volledig verslag van het 
Politiek Café.

Je bent jong en je wil... politiek? 
Jongeren hebben geen interesse in politiek? Onzin. Jongeren hebben wel degelijk 
een mening en verkondigen die ook vlotjes, zeker als het gaat over GAS-boetes, 
jeugdwerking, uitgaansleven of  verkeersveiligheid. De stap zetten naar een partij is 
echter vaak (te) groot. 
In het najaar richt CD&V-Vilvoorde zich daarom in het bijzonder tot jongeren die 
zin hebben om van politiek te proeven, ook al willen ze zich niet meteen tot één 
partij bekennen. Hou onze website in de gaten voor meer nieuws (http://vilvoor-
de.cdenv.be). Ken je jongeren die willen zien of  politiek iets voor hen is, of  ben je 
er zelf  een? Neem dan snel contact met ons op.

In de bloemetjes gezet: 
Albert Absillis
Na 36 jaar in de gemeenteraad, waarvan 
30 jaar als schepen, nam Albert Absil-
lis (67) afscheid van zijn 'troetelkind', 
de Vilvoordse politiek. De stad kende 
hem terecht de titel van ereschepen toe, 
een erkenning voor een carrière die in 
het teken stond van politiek 'dicht bij 
de mensen'. Maar helemaal verdwijnen 
doet hij niet: Albert blijft - gelukkig! 
- nog actief  in het bestuur van CD&V-
Vilvoorde. Zelf  bekijkt hij zijn politiek 
pensioen met de nodige wijsheid: 'Met 
pensioen gaan is stoppen met leven 
voor je werk en beginnen met werk aan 
je leven'. Proficiat Albert!

CD&V drinkt ver-
standig
Opvallende actie van CD&V tijdens 
de Vilvoordse avondshopping: CD&V 
koos voor drank (de traditionele cava-
stand van onze senioren) en (volks)
spelen, maar ook de zorg voor een 
veiliger verkeer was niet ver weg. Voor-
bijgangers konden bij gemeenteraadslid 
Bart Paredis zelf  ervaren hoe het voelt 
om onder invloed van teveel alcohol of  
drugs de baan op te gaan. Ze kregen 
daarvoor een speciale ‘promillebril’ op-
gezet. Toch maar beter veilig de weg op!
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- September brengt allicht heel wat 
veranderingen mee ten huize Follon-
Somers?
Dien: ‘Inderdaad! Het grote verschil is 
dat de dagen en avonden nu opnieuw 
gevulder zijn dan tijdens de voorbije 
maanden. We leven volgens een vaster 
schema en ritme. Het schooljaar ging 
van start, de eerste sporttrainingen en 
wedstrijden zijn een feit, de verenigin-
gen trokken zich op gang… Elk lid van 
het gezin heeft zijn eigen planning. Het 
is een hele opgave om alle schema’s op 
elkaar af  te stemmen.’  

- Ervaar je hierbij bepaalde knelpunten?
Dien: ‘Ja, namelijk het afstemmen van 
het schoolschema van de kinderen 
met het werkschema van onszelf, de 
ouders. Er is voor alle dagen van de 
week opvang nodig, dikwijls ’s morgens 
en ’s avonds. Het vraagt toch wel wat 
creativiteit om oplossingen te vinden. 
Een aangepast werkschema, deeltijds 
in plaats van voltijds, en het gebruik 
van de beschikbare opvangdiensten 
volstaan in ons geval niet. We geraken 
er pas echt uit door hulp te vragen van 
derden - gezinnen in dezelfde situatie. 
Omgekeerd bieden wij ook hulp waar 
mogelijk. Ik ervaar een grote nood aan 
kwalitatieve opvang en ik hoop dus dat 
de huidige maatregelen van de Vlaamse 
regering leiden tot structurele oplos-

singen. En dan heb ik het nog niet eens 
over de extra kosten die het begin van 
een nieuw schooljaar met zich brengt.’

- September is voor jouw gezin dus 
geen maand als een andere?
Dien: ‘Zeker niet! En er is nog wel 
meer dat van september een specifieke 
maand maakt. Er is niet alleen het nieu-
we ritme. Er zijn ook nieuwe leerkrach-
ten en coaches, nieuwe werkmethodes 
en afspraken, een nieuwe omgeving, 
nieuwe vereisten. Hieraan moeten we 
wennen en dat vergt enkele weken tijd. 
Ik durf  dit al eens te onderschatten, 
maar ik neem me voor er dit jaar aan-
dacht voor te hebben.’ 

- Zie je, behalve opvang, nog andere 
politieke uitdagingen bij het begin van 
een nieuw schooljaar?    
Dien: ‘Een kenmerkend onderwerp 
bij de start van het nieuwe schooljaar 
is een veilige weg van en naar school. 
Ik deel dezelfde bezorgdheid van vele 
ouders. Ik kies er zelf  bewust voor 
om mijn kinderen deel te laten nemen 
aan het verkeer, als voetganger en als 
fietser. Dit vergt inspanningen en tijd, 
maar is volgens mij de enige manier 
om die vaardigheden aan te leren. Toch 
ben ik niet altijd gerust. Er is al wel 
geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe 
fietspaden, maar het kan en moet meer 

en beter. De fietspaden van en naar de 
verschillende scholen van Vilvoorde-
centrum moeten de hoogste prioriteit 
krijgen. Ik wil dat CD&V mee aan die 
kar duwt.’ 

- Heb je met dat alles nog tijd over voor 
andere activiteiten in Vilvoorde?
Dien: ‘September heeft ook steevast 
een aantal leuke activiteiten in petto. 
Op de Vilvoordse kalender staan een 
aantal klassiekers. Te beginnen met de 
jeugd-dag gecombineerd met de autolo-
ze zondag. Echt wel een dag om buiten 
te komen en te genieten van een groots 
aanbod. Het is ook de ideale gelegen-
heid om je omgeving te voet of  met de 
fiets te verkennen. Eveneens met stip 
op mijn september-kalender staat de 
start van het seizoen in CC Bolwerk. 
Het is zeker een aanrader om af  en toe 
een voorstelling  mee te pikken. Ik ben 
fan. Vooraleer het zover is hoop ik nog 
enkele dagen mooi weer mee te pikken. 
Om het vakantiegevoel nog even aan te 
houden!’

INTERVIEW
Goed gezind en 
veilig terug naar school

We staan weer met onze beide voeten in september, 
de maand waarin iedereen het heeft over ‘Terug naar 
school’. CD&V wilde wel eens weten wat dat betekent 
voor een gezin. We vroegen het aan Dien Follon, moe-
der van drie schoolgaande tienerzonen, lid van verschei-
dene Vilvoordse verenigingen en secretaris van CD&V-
Vilvoorde.
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Nieuws
uit de
gemeenteraad
Ook de voorbije maanden was CD&V 
bijzonder actief  in de gemeenteraad. 
Fractieleider Patrick Boone zette het 
thema ‘verkeersveiligheid’ op de agenda 
en vroeg aandacht voor enkele gevaar-
lijke wegen, o.a. de Schaarbeeklei. Het 
stadsbestuur belooft beterschap. Ma-
rijke Vanhoudt stelde vast dat het aantal 
kinderen in het Vilvoords onderwijs dat 
thuis geen Nederlands spreekt razend-
snel toeneemt, en vroeg duidelijke 
maatregelen. En Josiane Makolo, onze 
‘benjamin’ in de gemeenteraad, vindt 
het jammer dat de speelpleinwerking in 
Vilvoorde dit jaar maar loopt tot 9 au-
gustus, wat wel heel kort is vergeleken 

met omliggende gemeenten. Kortom, 
onze vertegenwoordigers zijn er om te 
verwoorden wat u, als Vilvoordenaar, 
belangrijk vindt. Wil u zelf  ook iets 

veranderen, neem dan zeker contact op, 
via info@vilvoorde.be, of  rechtstreeks 
via onze gemeenteraadsleden. 

Vlnr: Josiane Makolo (Centrum), e-mail: josiane.makolo@hotmail.com, Bart Paredis 
(Houtem), e-mail: paredisbart@pandora.be, Marijke Vanhoudt (Far West), e-mail: marijke.
vanhoudt@telenet.be, Rosaline Muyldermans (Peutie), e-mail: lucienrosaline@skynet.be, 
Patrick Boone (Kassei – fractieleider), e-mail: openschool_patrickboone@hotmail.com

Nieuws van onze 
seniorenwerking
De CD&V-seniorenafdeling werd 
als seniorenvereniging erkend in de 
Vilvoordse Adviesraad Seniorenbeleid 
(VIAS). Erik Clerckx, secretaris van 
de CD&V-senioren van de Provincie 
Vlaams-Brabant, maakt deel uit van de 
Raad van Bestuur van VIAS.

CD&V, ook voor jou!
Een drietal keer per jaar ontvangt u 
van ons dit huis-aan-huisblad. Wilt u 
meer weten over de activiteiten die 
CD&V-Vilvoorde organiseert? Wilt u 
weten welke problemen we aankaarten 
op de gemeenteraad, of  wilt u zelf  ook 
meewerken? Neem dan contact met 
ons op via de website http://vilvoorde.
cdenv.be/contacteer-ons of  via e-mail 
info@vilvoorde.cdenv.be. Of  ga naar 
de facebookpagina van CD&V-Vil-
voorde. Ook als u geen gebruik maakt 
van facebook, heeft u toegang. Google 
‘CD&V Vilvoorde facebook’ en u komt 
er automatisch op uit. Liken dus! Want 
CD&V is er voor u het hele jaar door.

WORDT VILVOORDE 
TE DUUR VOOR 
VERENIGINGEN?

Het OCMW besliste om vanaf  1 januari 2014 de huurprijs van haar lokale centra 
op te trekken van €5 per uur naar €7.50 per uur, een verhoging van maar liefst 
50%! CD&V-Vilvoorde kiest voluit voor het ondersteunen van het verenigings-
leven, dat voor zijn werking goedkope vergaderlokalen nodig heeft. Dit is geen 
goede evolutie, en we zullen dit dan ook van dichtbij opvolgen in de besprekingen 
over de begroting die binnenkort van start gaan. Kampt uw vereniging ook met 
dit probleem, laat het ons zeker weten.


