
‘Kadaster’. Het is een woord dat 
Vilvoordenaars de voorbije weken 
meermaals gebruikten. Heel veel van 
onze inwoners voelden de beslissing 
van SP.a-Groen, Open VLD en NVA 
om de ‘opcentiemen op de onroeren-
GH�YRRUKHIÀQJ·�WH�YHUKRJHQ�PHW������
Sommige mensen meldden ons dat 
]H�����HXUR�PHHU�PRHVWHQ�EHWDOHQ��
DQGHUHQ�]HOIV�����HXUR�RI �PHHU��(HQ�
pak meer dan onze buren in pakweg 
Steenokkerzeel of  Grimbergen, een 
pak meer ook dan wat de gemiddelde 
Vlaming betaalt.

Daarom lanceerde CD&V een peti-
tie, en ook enkele wakkere burgers 
verzamelden handtekeningen. Ruim 
voldoende om naar de gemeenteraad 
te stappen en het stadsbestuur op 
betere gedachten te brengen. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd!
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Petitie tegen
belastings- 
verhoging meer 
dan geslaagd!

CD&V ondervraagt minister over station van Vilvoorde
Schande’, ‘Onbegrijpelijk’, ‘Absurd’. 
Woorden die perfect de beslissing van 
de Franstalige liberale Minister Galant 
beschrijven om ‘vanwege besparingen’ 
nogmaals de renovatie van het station 

van Vilvoorde uit te stellen. CD&V-
parlementslid Sonja Becq nam het in 
het parlement op voor Vilvoorde en de 
duizenden pendelaars die er elke dag 
de trein nemen. Ze ondervoeg Minis-

ter Galant over dit zoveelste uitstel en 
vroeg dat er toch minstens maatregelen 
zouden genomen worden om de groot-
ste noden aan te pakken en ongevallen 
te voorkomen.

CD&V wil 
aanpassing
tramtracé!

De tramlijn door Vil-
voorde blijft op de 
agenda staan!  Veel 
inwoners, vooral in 
Koningslo, Kassei en in 
het centrum zitten nog 
met veel vragen en 
hebben vaak terechte 
bekommernissen. 
Daarom vraagt CD&V 
een aangepast traject. 
U leest er meer over 
op p. 4.
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Nieuws uit de gemeenteraad
Dankzij de suggesties van inwoners 
kan de CD&V-fractie een rol spelen in 
de gemeenteraad. Onze fractie bleef  
ook de voorbije maanden tussenkomen 
over het gebrekkig onderhoud van het 
JURHQ�HQ�GH�YRHW��HQ�ÀHWVSDGHQ��YRRUDO�
in de wijken. Overwoekerde voetpaden 
zijn niet alleen onaangenaam, ze zijn 
ook gevaarlijk, zeker voor inwoners die 
minder goed te been zijn of  voor onze 
schoolgaande jeugd.

We besteedden ook aandacht aan 
energie. Normaal gezien zal Vilvoorde 

gespaard blijven van stroomonderbre-
kingen (gelukkig!), maar dat betekent 
niet dat de stad, met de winter voor de 
deur, niet meer kan doen om energie te 
besparen, zeker omdat dit stadsbestuur 
de premies voor energiebesparende 
maatregelen geschrapt heeft. CD&V 
vraagt de stad zuiniger om te springen 
PHW�HQHUJLH�HQ�H[WUD�ÀQDQFLHULQJ�WH�
]RHNHQ��R�D��YDQXLW�(XURSD�

Met de winter voor de deur vraagt 
CD&V ook aandacht voor de veiligheid 
in de stad. Woninginbraken in Ko-

ningslo, inbraken in auto’s in Houtem, 
rondtrekkende bendes… in de ‘donkere 
maanden’ is extra waakzaamheid nodig! 
CD&V vroeg aan het stadsbestuur pre-
cieze cijfers van criminaliteit in Vilvoor-
de en doelgerichte patrouilles. Steeds 
PHHU�9ODDPVH�SROLWLH]RQHV�²�ELMQD����
YDQ�GH�FD��������KHEEHQ�]RJHQDDPGH�
(vaste) ‘slimme camera’s’ gekocht of  
plannen die te kopen. Niet goedkoop, 
maar ze hebben hun nut bewezen en 
veiligheid is een investering waard, 
vindt CD&V. 

Meer en beter openbaar vervoer is voor 
CD&V een topprioriteit om de vervoers-
problemen in de Vlaamse Rand aan te 
pakken. De tramlijn Jette-Vilvoorde–
Luchthaven kan een deel van de oplossing 
zijn. Maar als we met inwoners in Ko-
ningslo, Kassei of  het centrum spreken, 
komen al snel fundamentele knelpunten 
naar voren: de impact op de leefbaarheid 
van straat en wijk en op enkele groene 
gebieden; of  het verlies van heel wat 
parkeerplaatsen en een toename van de 
mobiliteitsproblemen, bv. in de Stationlei. 
We moeten deze bekommernissen ernstig 

nemen.
Zomaar ‘nee’ zeggen is niet onze stijl. 
Daarom komen we met een alterna-
tief  traject: een ‘regiotram’ die vooral 
die woon- en werkzones verbindt die 
volop in ontwikkeling zijn of  waar er 
toekomstig potentieel is, zoals de bedrij-
venzone aan de Tyraslaan op Brussels 
gebied grenzend aan Vilvoorde, of  de 
reconversiezone Vilvoorde-Machelen en 
GH�ZLMN�KHW�%URHN�LQ�9LOYRRUGH�]HOI��(HQ�
WUDFH�GDW�GH�EHODQJULMNH�ÀHWVURXWH�YDQ�%DVL-
liek tot Basiliek vrijwaart en gebruik maakt 
van de beter geschikte Schaarbeeklei in 

plaats van het Heldenplein en de Station-
lei. Ook de bedrijfszone aan de Medialaan, 
waar ruimte is voor een knooppunt van 
tram, auto en bus, wordt versterkt. M.a.w. 
mobiliteit die de nu al verzadigde wijken in 
Kassei, Koningslo en het centrum spaart. 
We kijken uit naar uw reacties! Meer info 
op onze website.

2RN�LQ������]DO�&'	9�XZ�EHODQJHQ�EOLMYHQ�YHUGHGLJHQ�
in de gemeenteraad. Blijf  jouw opmerkingen en suggesties 
doorsturen aan een van onze gemeenteraadsleden of  aan 
onze voorzitter, je krijgt zeker een reactie! 

Peter Van Kemseke: vankemsekepeter@gmail.com
Bart Paredis: paredisbart@telenet.be
Rosaline Muyldermans: lucienenrosaline@skynet.be
Marijke Van Houdt: marijke.vanhoudt@hotmail.com
Josiane Makolo: josiane.makolo@hotmail.com
Jan Piqueur: jan.piqueur@telenet.be

CD&V vraagt
aanpassing tramtracé
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Interview
Maak kennis met ‘De Kleine Parachute’

- Hoe zouden jullie je werk in één woord 
omschrijven? 
De Kleine Parachute: ‘Niet gemakkelijk om 
ons werk in één woord samen te vatten, maar 
in feite doen we aan opvoedingsbegeleiding. 
Kinderen opvoeden is niet altijd eenvoudig. Je 
kind wil ’s nachts maar niet slapen. Je zoontje 
doet enkel zijn eigen zin. Je kan als ouder 
even de energie niet vinden om gepast te rea-
geren. Of niet alles functioneert in het gezin 
zoals het zou moeten. Wanneer ouders met 
dergelijke moeilijkheden worstelen, stellen ze 
zich wel eens de vraag hoe dit aan te pakken. 
Dan zijn wij er voor hen.’

- Wat doen jullie dan concreet?
De Kleine Parachute: ‘Wij zijn een 
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsonder-
steuning, wat betekent dat we verschillende 
vormen van opvoedingsondersteuning aan 
JH]LQQHQ�PHW�NLQGHUHQ�DDQELHGHQ��(U�LV�GH�
begeleiding aan huis, waarbij een gezinsbe-
geleidster wekelijks langskomt om samen 
te zoeken naar oplossingen. Daarnaast 

bieden wij dagopvang aan. Dit wordt steeds  
gecombineerd met thuisbegeleiding of  met 
oefenmomenten voor ouder en kind in de 
leefgroep.’

- Dat is heel wat!
De Kleine Parachute: ‘Ja, en er is meer. 
We bieden ook trainingen aan rond positief  
opvoeden, wat we ‘Triple P training’ noemen. 
Dat kan in groep gevolgd worden of  indivi-
dueel aan huis.’

- Op welke leeftijdsgroep richten jullie zich?
De Kleine Parachute: ‘Alle kindjes tussen 
��HQ����MDDU�NXQQHQ�ZH�YRRUXLWKHOSHQ��9RRU�
de dagopvang richten we ons op de aller-
MRQJVWHQ��WXVVHQ���HQ���MDDU��(Q�GDW�JDDW�HFKW�
wel van kinderen die in armoede leven tot 
kinderen uit rijkere families.’

��(Q�ZLH�RQGHUVWHXQW�GH�RQGHUVWHXQHUV"
De Kleine Parachute: ‘We worden ge-
subsidieerd door de Vlaamse overheid en 
overleven daarnaast van giften. Die heb-
EHQ�ZH�HFKW�ZHO�QRGLJ��:H�ZHUNHQ�PHW����
enthousiaste medewerkers, hebben speelgoed 
nodig, kantoormateriaal… Het vraagt veel 
inzet, maar als je ziet dat kinderen er toch een 
stukje toekomst voor in de plaats krijgen, is 
dat zeker de moeite waard!’

Voor meer informatie verwijzen we naar de 
website www.ckgdekleineparachute.be. ‘De 
Kleine Parachute’ is het goede doel van de 
actie Bingo for Life in het kader van Music 
IRU�/LIH��6WXGLR�%UXVVHO���RS����GHFHPEHU�
in de Spiegeltent op de Grote Markt van 
Vilvoorde.

In onze stad zijn er heel wat or-
ganisaties die zich dag en nacht 
inzetten voor anderen. ‘De Kleine 
Parachute’, in de Witherenstraat 
10, is er daar een van. En wat 
voor één! Een kennismaking.

Na Europa, ook in Vilvoorde een eerbetoon aan Jean-Luc Dehaene
De Vilvoordse kunstenares Ulrike Bolkenz 
maakte enkele indrukwekkende portretten 
van Jean-Luc Dehaene. Op 11 november 
schonk ze een ervan, in aanwezigheid van 
o.a. Celie, Hilde en Tom Dehaene, aan 
(XURSHHV�3UHVLGHQW�+HUPDQ�9DQ�5RPSX\��
als eerbetoon voor de grote rol die Jean-Luc 
JHVSHHOG�KHHIW�RS�(XURSHHV�YODN��2RN�RS�
Vilvoorde heeft hij zijn stempel gedrukt. 
Om dat in de verf  te zetten zal onze 
CD&V-afdeling tijdens haar nieuwjaarsre-
FHSWLH��RS����MDQXDUL��KXOGH�EUHQJHQ�DDQ�GH�
Vilvoordenaar Jean-Luc. Bij die gelegenheid 
zal Ulrike Bolenz een portret overhandigen 
aan de stad Vilvoorde.
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0HW�GH]H�ÀHWVVQHOZHJHQ�ZLOOHQ�ZH�PHHU�
PHQVHQ�RS�GH�ÀHWV�QDDU�KHW�ZHUN�NULM-
gen. We zijn er immers van overtuigd 
dat dit mede een oplossing voor de vele 
ÀOHV�LQ�RQ]H�UHJLR�LV��0HQVHQ�VWDSSHQ�
echter pas over van de auto naar de 
ÀHWV�DOV�KHW�YHLOLJHU�HQ�VQHOOHU�NDQ�GDQ�
vandaag het geval is. Dat het ook goed 
is voor je gezondheid, is mooi meege-
nomen.

Ook op het grondgebied van Vilvoorde 
werkt de provincie, samen met de stad 

en andere partners zoals de beheerder 
van de Zenne en het Kanaal Brussel-
Willebroek, Waterwegen en Zeekanaal 
�:	=���DDQ�HQNHOH�FRQFUHWH�ÀHWVVQHO-
wegen.

Van Mechelen naar Brussel
+HW�LV�GH�EHGRHOLQJ�RP�GH�ÀHWVVQHOZHJ�
tussen Antwerpen en Mechelen door 
te trekken tot in Brussel.  In Vilvoorde 
zelf  willen we liefst over het gesaneerde 
terrein van Forges de Clabecq aantak-
ken van de Zenne- op de kanaaldijk.  

Van daaruit gaat het dan verder langs 
Watersite tot aan de Budabrug. Ook 
Brussel heeft concrete plannen om de 
ÀHWVVQHOZHJ�GRRU�WH�WUHNNHQ�ODQJV�KHW�
kanaal tot in Anderlecht (en zo verder 
naar Halle).

Van Grimbergen naar Brussel
(HQ�WZHHGH�ÀHWVVQHOZHJ�ORRSW�ODQJV�
de andere (linker-) kant van het kanaal. 
Meer bepaald vanaf  de Verbrande Brug 
achter de watergebonden industriezone, 
naar de kanaaldijk aan de wijk Kassei, 
en zo verder langs de Westvaartdijk 
(Lenterik) tot aan de Budabrug.

Minder prioritaire fietssnelwegen
'H�WZHH�ERYHQYHUPHOGH�ÀHWVVQHOZHJHQ�
staan bovenaan ons prioriteitenlijstje. 
Omwille van budgettaire redenen 
moeten we immers keuzes maken. In 
KHW�]RJHQDDPGH�ÀHWV*(1�ORSHQ�HU�
HFKWHU�QRJ�PHHU�ÀHWVVQHOZHJHQ�GRRU�
Vilvoorde. Meer bepaald langs de ge-
plande nieuwe tramlijnen vanuit Meise 
tot aan het station van Vilvoorde en zo 
verder naar de luchthaven in Zaventem. 
2RN�GLH�ÀHWVVQHOZHJHQ�PRHWHQ�HU�RS�
termijn komen. 

Tom Dehaene
Gedeputeerde voor mobiliteit 

Vlaams-Brabant

Fietssnelwegen door Vilvoorde
In onze regio gebeuren 71% van de verplaatsingen van minder 
dan 15 kilometer met de auto. En dat in een regio die al zeer file-
gevoelig is. Ook daarom is de provincie Vlaams-Brabant al enkele 
jaren de bezieler van de zogenaamde fietssnelwegen. Dat zijn 
brede, comfortabele fietsverbindingen met zo weinig mogelijk 
kruispunten. 

Doe met ons mee!
CD&V heeft voor u een leuk en gevarieerd programma klaarstaan. 
Noteer deze data alvast in uw agenda: 
• ���GHFHPEHU��GHHOQDPH�DDQ�%LQJR�)RU�/LIH�LQ�GH�VSLHJHOWHQW�RS� 

de Grote Markt. 
• 18 januari: vanaf  8 uur ontbijtbuffet in de wijk Kassei. +
• ���MDQXDUL��YDQDI ���X�QLHXZMDDUVUHFHSWLH�PHW�KRPPDJH� 

aan Jean-Luc Dehaene, gaat door in de lokalen van Peña Andaluza  
in het tuchthuiscomplex. 

• ���MDQXDUL��QLHXZMDDUVHWHQWMH�&'	9�VHQLRUHQ��
• ���DSULO��%%4�-RQJ�&'	9�LQ�3HXWLH��
• ���DSULO��HUIJRHGZDQGHOLQJ�LQ�GH�ZLMN�)DXERXUJ��
• ��PHL��.XEE�WRUQRRL�L�V�P��&KLUR�+RXWHP��


