
De balans van anderhalf jaar bestuur 
zonder CD&V spreekt voor zich: de leeg-
stand in de stadskern nam toe, Vilvoorde  
kwam met de Syriëstrijders keer op keer 
negatief in het nieuws, er wordt gesnoeid 
in wijkwerking en zorgverlening, kleinere 
verenigingen en sportclubs krijgen het 
moeilijker, en de belastingen stegen. Wie 
in Vilvoorde een huis bezit ziet de onroe-

rende voorheffing stijgen met 27%! 
CD&V wil net het omgekeerde: betaal-

baar wonen in eigen streek, een sterke 
wijkwerking, extra kinderopvang, een 
levendig stadscentrum waar het goed 
winkelen en uitgaan is, ook voor onze 
jongeren, met een sterk aanbod van zorg, 
ook voor oudere inwoners, en met eer-
lijke belastingen, zeker voor wie hier een 

woning wil kopen. Want voor CD&V telt 
iedereen mee!

Daarom trekt CD&V-Vilvoorde met 2 
kandidaten naar de verkiezingen. Met 
Jan Piqueur op de Vlaamse lijst en Peter 
Van Kemseke op de Kamerlijst. Om Vil-
voorde een stem te geven in Vlaanderen 
en België. Om van Vilvoorde een échte 
centrumstad te maken!

STERKER VILVOORDE, STERKER VLAANDEREN
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Sterke binnenstad

Kinderopvang is een van de prioriteiten van 
CD&V. Met het nieuw decreet Kinderopvang 
dat op 1 april in werking trad, legde Vlaams 
Minister Jo Vandeurzen de basis voor een 
kwaliteitsvolle kinderopvang, betaalbaar 
voor de ouders en financieel leefbaar voor 
de sector zelf. Ook federaal Minister Koen 
Geens droeg zijn steentje bij door onlangs 
een akkoord te sluiten met de beroepsfe-
deraties van de zelfstandige onthaalouders, 
over de fiscale aftrek van hun beroepskos-

ten. Dit akkoord werd zeer positief onthaald 
in de sector. Om een goed beeld te krijgen 
van de situatie op het terrein, brachten 
Koen Geens en CD&V-fractieleider Peter 
Van Kemseke vorige maand een bezoek aan 
de Vilvoordse kindercrèche “In de Wolken”, 
gerund door Miet Gerarts. Een belangrijk 
signaal, want de regio-Vilvoorde heeft heel 
eigen noden, ook in de kinderopvang. Het 
aanbod moet rekening houden met de sterke 
demografische groei in de regio, vindt CD&V.

CD&V steunt extra 
kinderopvang in de Rand 

De stadskern van Vilvoorde heeft het moei-
lijk. De Verenigde Handelaars der Leu-
vensestraat legde de boeken neer, de leeg-
stand in de Leuvensestraat neemt toe en ook 
op de Markt sloten recent enkele zaken hun 
deuren. Dit afdoen als ‘indianenverhalen’, 
zoals de bevoegde Open VLD-schepen deed, 
lost niets op. CD&V wil dat de handelaars die 
zich blijven inzetten om het stadscentrum 
leefbaar te houden alle nodige steun krij-
gen. Ze moeten ook duidelijkheid krijgen, 
bijvoorbeeld over de aanleg van de onder-
grondse parking onder de Markt en de tram-
lijn. Minister-President Kris Peeters trok 
onlangs 70.000 euro uit om de handelskern 
te versterken. ‘De kleinhandel, de horeca en 
andere commerciële voorzieningen spelen 
een onmisbare rol in het economisch weef-
sel van Vlaanderen en haar gemeenten. Ze 
creëren niet enkel jobs, maar bepalen ook 
de sfeer en de aantrekkelijkheid van onze 
gemeenten’, aldus Kris Peeters.

CD&V-fractie tegen hogere belastingen 

De volledige fractie van CD&V Vilvoorde 
stemde tegen de ‘belastingsbegroting’ van 
burgemeester Hans Bonte en zijn coalitie-
partners NVA, Groen en Open VLD. Open VLD 
had nochtans beloofd de belastingen niet te 
zullen verhogen. CD&V is het niet eens met 
de stijging van de onroerende voorheffing 
met 27% en een lange reeks nieuwe belas-
tingen, bijvoorbeeld bij het afleveren van een 
identiteitskaart of rijbewijs.
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In maart voerde het stadsbestuur op voor-
stel van NVA drastische besparingen door in 
de OCMW-begroting. De besparingen zullen 
vooral gebeuren via personeelsverminde-
ringen. Onder meer de poetsdienst en de 
gezinszorg worden afgebouwd. Dat zorgt 

voor heel wat ongerustheid, uiteraard voor 
de personeelsleden die zich elke dag inzet-
ten om anderen te verzorgen, maar ook voor 
de mensen die zorgbehoevend zijn. Geen 
wonder dat CD&V dit niet kon goedkeuren! 
CD&V wil dat er ook op langere termijn 

wordt gekeken, en er rekening wordt gehou-
den met het toenemend aantal oudere inwo-
ners. Daarom is het goed dat het nieuwe 
woonzorgcentrum, een initiatief onder het 
vorige CD&V-bestuur, er snel komt.

Als bestuurspartij heeft CD&V altijd geijverd 
voor een sterke wijkwerking. Propere stra-
ten, toffe evenementen waar mensen elkaar 
ontmoeten in plaats van te vereenzamen, 
… het begint in de wijk. Het is jammer dat 
dit stadsbestuur de wijkwerking afzwakt, 
bijvoorbeeld door de wijkmanagers een 
andere functie te geven en de wijkkrant af 
te schaffen. Voor veel mensen, vooral oude-
ren, was die wijkkrant een belangrijke bron 
van informatie over wat er in hun leefwe-
reld gebeurt. Via ‘buurtborrels’ wil CD&V-
Vilvoorde de wijkwerking weer nieuw leven 
inblazen. We kwamen al naar Houtem, Fau-
bourg, Koningslo, Far West en Broek. Hou 
ons in de gaten want we komen ook naar 
jouw buurt!

CD&V wil sterke wijkwerking

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

CD&V zorgt voor zorgverlening 



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN, 
STERKER VILVOORDE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Carlos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Brahim 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Amin en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dankzij federale en Vlaamse steun is er 
extra kinderopvang in Vilvoorde.

CD&V ijvert voor het behoud van een sterke 
zorgsector in Vilvoorde.

Met de recent toegekende financiële steun 
van de Vlaamse regering krijgt de lokale 
economie in de stadskern van Vilvoorde 
nieuwe kansen. 
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