
Elke  Vilvoordenaar heeft er baat bij dat 
onze stad erop vooruitgaat. Handelaars 
willen klanten. Onze jongeren willen 
ruimte om te spelen, te sporten en te 
fuiven. Senioren willen comfortabel 
kunnen wandelen in de stad. Scholieren 
willen veilig naar school.  Wie een woning 
bezit, wil de waarde ervan niet zien 
dalen. Jonge gezinnen moeten goesting 
hebben om hier te blijven wonen. En wie 
wil er geen propere en superveilige wijk? 

Hoe Vilvoorde er in de toekomst zal 
uitzien, moet bepaald worden door 
jullie, de inwoners. Of zo zou het toch 
moeten zijn...
Sinds 2013 zit CD&V in Vilvoorde in de 
oppositie. Maar dat betekent niet dat we 
sinds 2013 stil zitten, integendeel. Met 
onze 'jeneverkar' hebben we alle wijken 
bezocht om te zien wat de inwoners 
bezighoudt. We hebben babbelcafés 
georganiseerd en eetfestijnen,  proberen 

op zoveel mogelijk evenementen 
aanwezig te zijn en brengen maandelijks 
verslag uit van wat de gemeenterad 
beslist. Maar we willen echt alle  
Vilvoordenaars bereiken. Ook jou! 
Daarom lanceren we 'Elke deur telt'. We 
kloppen letterlijk aan aan elke deur in 
onze stad. Want 'samen stad maken' doe 
je  in  de wijken, op de pleintjes, in de 
cafés.  Samen met al wie in onze stad 
woont. Tot binnenkort!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking 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:
Jan Piqueur: 
jan.piqueur@telenet .be

Volg ons op Facebook:
www.facebook/CDV1800

Vind jouw wijkverantwoordelijke op:
vilvoorde.cdenv.be

in VILVOORDE
Vilvoorde.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Vilvoorde 

Wij hebben er zin in! Jij ook?
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Vilvoorde heeft alles om een fiere stad te 
worden. We zijn een stad met  jongeren die 
barsten van muzikaal, sportief, creatief en 
ander talent. Met dynamische senioren die 
de stad toegankelijker willen maken. Met 
jonge bedrijven die willen profiteren van de 
goede ligging van Vilvoorde. Met culturele 

gemeenschappen die  onze stad een unieke 
rijkdom kunnen geven. Met attente buren die 
de stad veiliger maken. Maak vrij, die energie, 
die lach. Geef Vilvoorde een vitaminekuur. 
Hoe? Dat lees je in deze krant. Veel plezier!

Peter Van Kemseke, CD&V  Vilvoorde

#Elke deur telt



Vilvoorde
Proper en 

toegankelijk 
voor iedereen!

...en daar is nog veel werk aan!

Er mag best wat meer energie gaan naar het beter 
onderhouden van onze wegen en voetpaden. Daarom 
deed onze Timothy samen met de KAJ mee aan de 
Lentepoets in Houtem. En ook onze voorzitter Jan zit 
niet stil. Samen met seniorenvoorzitter Erik en vele 
anderen zet hij zijn schouders onder een ambitieus 
toegankelijkheidsproject. 

Rolstoelgebruikers, senioren die wat moeilijker te been zijn, 
mensen met een rollator, ouders met kinderwagens ... je zou 
ervan verschieten hoeveel mensen afhankelijk zijn van een 
vlotte toegankelijkheid. In onze stad is het niet altijd evident om 
je te voet te verplaatsen. Er zijn soms heel wat obstakels, van 
onkruid dat de doorgang bemoeilijkt tot een onaangepaste 
straatinrichting, zoals te hoge drempels. Deze pijnpunten, maar 

ook de goede voorbeelden, brengen wij nu letterlijk 'in kaart'. 
Tegelijk helpen wij On Wheels (https://www.onwheelsapp.com) 
om de toegankelijkheid van de Vilvoordse winkels, cafés, 
restaurants en openbare plekken in kaart te brengen. Wil je 
meedoen? Neem contact op met Jan Piqueur via 
jan.piqueur@telenet.be of GSM 0495/624420. #Vitamine V

"Samen maken we Vilvoorde toegankelijker voor al zijn 
inwoners"   --- Jan Piqueur

Ook geparkeerde vrachtwagens kunnen een vlotte doorgang 
bemoeilijken. Onze gemeenteraadsleden van Peutie en Kassei, 
Rosaline en Werner, brachten dit op de agenda van de 
gemeenteraad. Ze volgen dit op de voet!

Debat over diversiteit

Enkele geëngageerde jongeren van de Vilvoordse 
vereniging Kolamela organiseerden een goed 
bijgewoonde 'sofa talk' over interculturalisme. Jong-
CD&V deed mee (uiteraard!).

Noémie Shemisii verwoordde de standpunten van jong-CD&V 
Vilvoorde. Interculturalisme is een feit, de wereld is echt wel een 
dorp geworden, en dat werkt verrijkend, aldus Noémie. Ze zorgde 
ook voor een primeur op het debat: 'Ik vind het belangrijk dat 
jongeren een stem krijgen in de samenleving en mee de richting 
van onze maatschappij en onze stad bepalen. Daarom wil ik in 
de gemeentelijke politiek; daarom wil ik meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018'. Way to go 
Noémie!

Alaa Riehan bij minister Hilde Crevits

In discussie met minister Crevits 

Enkele Vilvoordse CD&V-jongeren brachten een 
bezoekje aan het Vlaams Parlement. Een discussie met 
minister van Onderwijs Hilde Crevits mccht natuurlijk 
niet ontbreken.  

Een van de Vilvoorde jongeren die het Vlaams Parlement 
bezocht, is Alaa Riehan. Samen met enkele vriendinnen 
ondervroeg ze de minister over een aantal zaken die jongeren 
echt wel bezighouden. 'Wat gebeurt er met de eindtermen?", 
bijvoorbeeld. De minister gaf uitgebreid antwoord, en besteedde 
onder meer aandacht aan het belang van EHBO-opleiding en 
maatregelen tegen pesten op school. Ook belangrijk: stress en 
burn-out bij jongeren. Belangrijk genoeg voor CD&V Vilvoorde 
om daar in het najaar iets rond te organiseren. Noteer alvast 13 
oktober in jouw agenda!

Noemie Shemisii van jong-CD&V Vilvoorde
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