
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Vilvoorde is uniek. En dus moet ons verkiezingsprogramma dat ook zijn. Geen voorstellen die op 

elke Vlaamse stad van toepassing zijn, wel maatregelen op maat van Vilvoorde. Ook geen belof-

ten zoals: ‘Wij gaan voor een leefbare, bruisende stad voor jong en oud.’ Want heel veel mensen 

geloven dat niet meer. Als Vilvoordenaars ons tijdens onze 17.000 huisbezoeken één boodschap 

gaven, dan is het wel deze: ‘Wij verwachten duidelijkheid: duidelijke keuzes, concrete maatrege-

len. We willen weten of jullie voorstellen haalbaar en betaalbaar zijn.’ 

 

 

Daarom bestaat ons programma voor het grootste deel uit kleinere maatre-

gelen die snel kunnen worden genomen, naast enkele grote projecten die we 

in stilte zijn beginnen voor te bereiden. Het is het resultaat van jaren werk. Het 

is gebaseerd op honderden interpellaties in de gemeenteraad, op tientallen 

suggesties van verenigingen en adviesraden, op talloze studies en statistieken 

en op voorbeelden die in andere Vlaamse steden werken. Maar het is vooral 

een antwoord op de reacties, vragen en commentaren die we kregen van de 

duizenden Vilvoordenaars die we spraken op evenementen of onze huisbe-

zoeken. Misschien herken je jouw input in onze voorstellen, en kan je er 

meteen een straat of wijk op plakken. Hopelijk is dit ook een beetje jouw pro-

gramma. 

 

 

In tien beelden vatten we samen hoe Vilvoorde er tegen 2025 kan uitzien. Neem even de tijd om 

ze door te nemen. Ze zijn een startpunt, een uitnodiging om er zelf aan mee te werken. Want we 

moeten samen beslissen hoe Vilvoorde er in 2025 zal uitzien. We moeten samen optreden tegen 

stilstand en leegstand. We moeten er samen voor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen 

zullen zeggen: wonen, sporten, winkelen, investeren, uitgaan … dat doen wij niet op een ander, 

dat doen we in Vilvoorde. 

 

Peter Van Kemseke 

lijsttrekker CD&V Vilvoorde 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vilvoorde, 

stad van fiere wijken 
 

 

 

 

 

Vilvoorde is meer dan het centrum alleen. Vilvoorde is Houtem, Far-West, Kassei, Faubourg, 

Koningslo, Broek, Peutie. Iedere wijk heeft een identiteit die vandaag niet de aandacht krijgt 

die ze verdient. De voorbije jaren werd er te weinig geïnvesteerd in de wijken en dat is eraan 

te zien. Voetpaden en fietspaden liggen er vaak slecht bij en zijn niet geschikt voor mensen 

met een beperkte mobiliteit. Het groenonderhoud laat te wensen over. Kortom: onze wijken 

degraderen. 

 

 

 is de achterstand van de Vilvoordse wijken in grote mate weggewerkt: 

we zorgen voor een financiële inhaalbeweging. Bijzondere aandacht gaat naar toegankelijk-

heid. De probleemplaatsen zijn bekend, dus slecht onderhouden voetpaden kunnen versneld 

heraangelegd worden. Het budget hiervoor wordt verdubbeld. Elk nieuw project ondergaat een 

toegankelijkheidstoets. 

 

 

We activeren de wijken. Wijkfeesten die het karakter van de wijk tonen, worden actief door de 

stad gepromoot, onder andere via een stadsapp. Voor hulp bij evenementen krijgen lokale ver-

enigingen voorrang op organisaties van buiten Vilvoorde. De stad zorgt ervoor dat elke wijk over 

een goed uitgerust jeugd- en/of seniorenlokaal beschikt, een wijkcentrum en een lokale politie-

afdeling met wijkagenten die zichtbaar zijn in het straatbeeld. We richten in elke wijk een buurt-

zorgnetwerk op, o.a. om eenzaamheid tegen te gaan. In wijken met onvoldoende buurtwinkels 

kan een wekelijks buurtmarktje, met een bakkers- of slagerswagen, mensen opnieuw buiten-

brengen. 

 

Bij nieuwe projecten waken we erover dat het wijkkarakter bewaard blijft. Voor het Groenloo-

project in Koningslo is dat bijvoorbeeld niet het geval. Daarom heeft CD&V tegen dit project ge-

stemd. We bekijken met buurtbewoners wat er mogelijk is in de nieuwe bestuursperiode. 
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Voor elke wijk worden de toeristische troeven uitgewerkt. Het landelijke Houtem, met zijn trage 

wegen, leent zich bijvoorbeeld perfect tot plattelands- of fietstoerisme. Meer wegwijzers en be-

tere fietsroutes leiden toeristen erheen. In overleg met de Vlaamse Wielrijdersbond en onze ho-

reca maken we horecazaken fietsvriendelijk: je kan er bijvoorbeeld je elektrische fiets opladen 

of je banden oppompen. Wielertoeristen steunen tegelijk de lokale economie, een win-win dus. 

De stad werkt een aantal sterke toeristische arrangementen uit (varen, gastronomie, fietsen, …) 

die Vilvoorde op de kaart zetten. Toerisme en ondernemerschap: niet alleen het stadscentrum 

heeft er recht op.  



 
 

Vilvoorde, 

veilig en proper 
 

 

 

 

 

 

 

Automobilisten die met 80 km per uur door een zone 30 vlammen, vrachtwagens die het 

bord ‘maximaal 3,5 ton’ negeren, blikjes die op straat worden gegooid, lege flessen sterke-

drank die achterblijven in het park, auto’s die half op de stoep staan zodat je er met de kin-

derwagen niet meer door kan ... Het getuigt van weinig respect tegenover andere inwoners. 

 

Het zorgt er ook voor dat het onveiligheidsgevoel in Vilvoorde groter is dan elders in Vlaan-

deren. Vorig jaar is de geregistreerde criminaliteit - vooral woninginbraken en diefstallen in 

auto’s - weer gestegen. Ook drugsbezit, dronkenschap, fysiek geweld en zedenfeiten namen 

de laatste jaren toe. En een voetbalploeg die op korte tijd zeven keer af te rekenen kreeg met 

vandalen? Totaal onaanvaardbaar! 

 

 

  is Vilvoorde een stad waarin de regels die Vilvoorde veiliger en pro-

perder maken kordaat en strikt worden nageleefd. Die regels gelden voor iedereen. Zonder uit-

zondering. 

 

 

Begin 2019 komt er een informatiecampagne waarin de spelregels in Vilvoorde nog eens helder 

worden uitgelegd. Het is belangrijk de inwoners regelmatig te blijven informeren over hun rech-

ten en plichten. Nu is het vaak niet duidelijk waar je wel of niet mag parkeren of welk deel van 

de openbare ruimte je zelf moet onderhouden. Of raak je verward door te veel verkeersborden 

op eenzelfde plek. Wie in Vilvoorde komt wonen, wordt bij zijn inschrijving grondig geïnfor-

meerd over de spelregels. De stad wijst nieuwe handelaars uitdrukkelijk op het gebruik van het 

Nederlands, bijvoorbeeld bij gevelreclame. 

 

Voor samenlevingsregels geldt bij overtreding absolute nultolerantie. Zo niet wordt samenle-

ven in onze stad onmogelijk. Concreet gaat het vooral om het respecteren van de zone 30-regel; 

het bannen van zwaar verkeer uit woonwijken of de omgeving van scholen; een hardere aanpak 

van zwerfvuil en sluikstorten; streng optreden tegen agressie op straat en tegen foutparkeerders 
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die de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar brengen. Sluikstorters, bijvoorbeeld, 

moeten als alternatieve straf een tijdje meelopen met de reinigingsdiensten. 

 

Vooral fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. In zone 50 (of meer) moeten zij 

duidelijk gescheiden worden van gemotoriseerd verkeer. Elk obstakel dat het fietsen bemoeilijkt 

- zoals onkruid - wordt verwijderd en er komen goed zichtbare oversteekplaatsen bij. Als fiets-

paden om een of andere reden onderbroken worden en fietsers de rijweg op moeten, is er ‘rug-

dekking’ nodig, bijvoorbeeld met 

bloembakken op de rijweg. In het 

centrum komen er, in overleg met 

buurtbewoners, enkele fietsstraten. 

We steunen fietslessen voor doel-

groepen, onder andere over elek-

trisch fietsen. Fietsdiefstal bestrijden 

we met meer veilige fietsenstallin-

gen, zeker op plaatsen die veel be-

zocht worden. Het respect dat fiet-

sers krijgen, moeten ze uiteraard ook 

zelf tonen tegenover voetgangers. 

Dat is nu niet altijd het geval. 

 

Schoolgaande jongeren krijgen bij-

zondere aandacht. Ouders moeten 

hun kinderen met een gerust gevoel 

naar school kunnen laten fietsen. 

Ons streefdoel is dat alle kinderen 

vanaf 7 jaar autonoom op een veili-

ge manier naar en van school kun-

nen fietsen. Waar mogelijk komen er 

schoolstraten, zonder gemotoriseerd verkeer tijdens de spits, gecombineerd met ‘stapspots’ 

waar ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen en vanwaar de kinderen begeleid naar 

school wandelen. Er komt een fietsroutekaart met de veiligste routes naar school. 

 

Het promoten van respect op straat en burgerzin moet een absolute prioriteit zijn voor het vol-

gende stadsbestuur. Iedereen heeft een rol te spelen: de ondernemer die hard optreedt tegen 

drugs in zijn café; de wijkagenten die goed bereikbaar moeten zijn; de inwoners die deel uitma-

ken van een buurtinformatienetwerk of anderen aanspreken op asociaal gedrag; de gemeen-

schapswachten die meewerken aan een groter veiligheidsgevoel en nauw kunnen samenwer-

ken met de politie. Samen geraken we er.  



 
 

Vilvoorde, een stad die 

investeert in zijn jongeren 
 

 

 

 

 

 

 

‘Waar is dat feestje?’ Wel, helaas nog te weinig in Vilvoorde. Vilvoorde heeft niet het imago 

van een jonge, vernieuwende stad: het is geen trendsetter op economisch, cultureel of muzi-

kaal vlak. Verschillende jeugdhuizen sloten hun deuren, het Mekitburn-festival stopte ermee 

en jongeren die willen uitgaan, moeten hun amusement vaak buiten Vilvoorde zoeken. 

Vreemd, voor een stad met zoveel jongeren. 

 

 

 is Vilvoorde een stad die jonge bezoekers aantrekt, waar jongeren 

meer verantwoordelijkheid krijgen en waar ze willen blijven wonen. 

 

 

Onze absolute prioriteit is een ‘jongerensite’, een eigen plek voor jongeren, bijvoorbeeld waar 

nu de Parmentierloods staat. De site krijgt een goed uitgeruste, betaalbare fuifzaal, een jeugd-

huis en repetitieruimte voor bands en theatergroepen. Vilvoords talent krijgt er een podium. De 

jongerensite krijgt ook een sociale functie, met o.a. huiswerkbegeleiding. Er is een innovatie-

ruimte met een fablab (een gemeenschappelijke werkruimte), een atelier voor jonge starters en 

‘hackathons’ (bijeenkomsten van software- en website-ontwikkelaars). Hiervoor wordt samen-

gewerkt met initiatieven als het Huis van de Toekomst. Ondernemende jongeren worden hier 

op weg geholpen naar hun eigen bedrijfje. Een jaarlijkse innovatieprijs moedigt hen aan. Het 

wordt de kern van een netwerk waar jongeren, samen met scholen en ondernemers, nieuwe be-

roepsvaardigheden kunnen opdoen. 

 

Intussen wordt het creatief gebruik van leegstaande gebouwen actief aangemoedigd. Een re-

cent initiatief zoals Stal Cheval, gelanceerd door Vilvoordse jongeren, toont de weg die Vilvoor-

de op moet. We geven jongeren - letterlijk - de sleutels om Vilvoorde hipper te maken. Een stad 

als Vilvoorde moet ook een volwaardig festival aanbieden, ter vervanging van Marktrock. 
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De jeugdraad wordt versterkt en beslist mee over hoe het jeugdbudget besteed wordt. Een digi-

taal jongerenforum zorgt voor een permanente dialoog met jongeren, ook met jongeren die niet 

bij een vereniging zijn. 

 

Jongeren, zeker min-12-jarigen, willen een avontuurlijke stad. Ze willen ravotten op groene 

plekjes in de stad, naar het voorbeeld van het ‘wildebras-project’ in Kortrijk. Voor de oudere 

schoolgaande jeugd komen er ‘rondhangplekken’. Daar, en niet in een straat als de Leuven-

sestraat, kunnen zij na de schooluren verzamelen. De schoolgaande jongeren verdienen een bij-

zondere inspanning. Hun aantal steeg de voorbije jaren maar liefst zes keer sneller dan het 

Vlaams gemiddelde en zal blijven toenemen. Meer en kwaliteitsvollere schoolcapaciteit is 

daarom de beste investering in de toekomst van onze stad. Zoals in vorige jaren blijven we 

daarop aandringen bij de Vlaamse Minister van Onderwijs Hilde Crevits, of haar opvolger.  



 
 

Vilvoorde, stad van 

ondernemers die 

de mouwen opstropen 
 

 

 

 

 

 

 

De leegstand in Vilvoorde, zeker in het centrum, is dramatisch. In 10 jaar tijd is ze met 45% 

gestegen. Ook in de wijken zijn veel buurtwinkels en horecazaken verdwenen. Ondernemers 

twijfelen soms om in Vilvoorde een zaak te starten. Het economisch potentieel van Vilvoorde 

wordt onvoldoende benut. Tijd om de mouwen op te stropen! 

 

 

 is er in het centrum voldoende te beleven om ook bezoekers en 

shoppers uit de omgeving aan te trekken. Eenvoudig wordt het niet: de leegstand is zo ver ge-

vorderd dat je die alleen nog kan aanpakken met een radicale ommezwaai in het beleid. Al in de 

eerste weken van het nieuwe bestuur moet die duidelijk zijn. 

 

 

Shoppen in eigen stad moet aangenaam worden door speelelementen in het straatbeeld en 

door ‘handenvrij winkelen’ in te voeren: je aankopen worden dan op een vaste plek geleverd. In 

het centrum worden fietsbeugels en ‘fietsvakken’ geplaatst waar bezoekers hun fiets kunnen 

achterlaten terwijl ze de horeca bezoeken, kleine inkopen doen of naar de markt gaan. We lan-

ceren een proefproject ‘P+fiets’: wie zijn auto parkeert buiten het centrum en dan met een deel-

fiets naar het stadscentrum gaat, moet daar voordeel uit halen. Lokaal shoppen of deelnemen 

aan lokale activiteiten moet sowieso beloond worden, bijvoorbeeld via kortingen. Dat kan via 

een stadsapp die als een digitale klantenkaart werkt. 

 

Handelaars botsen te vaak op hoge huurprijzen. Daarom verhogen we de leegstandsbelasting 

en laten we die onmiddellijk na opname in het leegstandsregister ingaan. Een stadsbemidde-

laar onderhandelt met eigenaars van leegstaande panden om lagere huurprijzen af te dwingen. 

Leegstand in het stadscentrum kan ook tijdelijk ingevuld worden door verenigingen die zorgen 

voor ‘beleving’, zoals een repaircafé. Zo steunen we ook de sociale economie. De stad gaat op 
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zoek naar ambachten die een meerwaarde zijn voor de stad. Recent opgestarte initiatieven zo-

als Broeilab verdienen actieve ondersteuning. 

 

Om ondernemers meer zuurstof en rechtszekerheid te geven screenen we de fiscale en stedelij-

ke reglementen: wie hard werkt moet aangemoedigd, niet afgeremd worden. Voor wie werkt, is 

ook betaalbare kinderopvang belangrijk, zeker in een stad met zo een jonge bevolking. Het 

aanbod moet omhoog. We stimuleren onder andere groepsopvang door samenwerkende ont-

haalouders. 

 

Vilvoorde moet assertiever zijn economische troeven promoten. Op toeristisch vlak kan er meer 

gedaan worden op vlak van fietstoerisme en met het uitzonderlijk industrieel verleden van onze 

stad. Onze stad speelde een sleutelrol in alle vroegere industriële revoluties en mag ook de hui-

dige niet missen. Dat maakt van Vilvoorde een ideale locatie voor een museum en kenniscen-

trum over dit thema. Zijn goede ligging aan het kanaal biedt ook heel wat mogelijkheden op 

vlak van duurzame logistiek, innovatie, binnenvaart en kringloopeconomie. Als heel wat andere 

steden met een industrieel verleden hip kunnen worden, dan kunnen wij dat ook. 

  



 
 

Vilvoorde, waar je kan 

parkeren als het nodig is 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidige (nieuwe) parkeerreglement brengt de stad elk jaar meer dan een miljoen euro 

op. Maar bij de Vilvoordenaar zorgt het voor onvrede. Terecht: de tarieven gingen drastisch 

omhoog, de betalende zone werd uitgebreid en inwoners die net buiten de betalende zone 

wonen, zien hún parkeerplaatsen ingenomen worden door anderen. Leuk is anders.  

 

 

  zijn er voldoende buurtparkings. Vooral in de wijken en is de omslag 

gemaakt naar fietsen en deelmobiliteit. 

 

 

We maken werk van buurtparkings in die wijken waar er een duidelijk tekort is aan parkeer-

plaatsen. De schaarse ruimte wordt maximaal gebruikt: meer parkeren ondergronds of in de 

hoogte, bijvoorbeeld met stijlvolle parkeertorens die ook een meerwaarde zijn voor de buurt. 

Laten we creatief zijn: waarom geen zonnepanelen of recreatie op het dak van een parkeerto-

ren? Steeds meer steden doen het, het werkt. 

 

In het stadscentrum kiezen we op korte termijn voor een flexibeler parkeerbeleid dat winkelen 

aantrekkelijker maakt. Dat geeft de lokale economie een boost. De stadsapp toont je waar er 

nog een parkeerplaats is. Zo vermijden we nutteloos rondrijden.  

 

Op iets langere termijn bereiden we een heuse omslag in ons mobiliteitsbeleid voor. Ten eerste 

moet Vilvoorde de ambitie hebben om dé fietsstad in de regio te worden. Ten tweede zetten we 

in op deelmobiliteit: er komen meer deelauto’s (meer dan de twee nu) en de stad bouwt zelf 

een wagenpark uit van elektrische (lease-)wagens die op ongebruikte momenten - na de werk-

uren of in het weekend - ingezet worden als deelauto’s. Ten derde lanceren we een project 

‘slimmestadsdistributie’. Leveringen aan handelaars in het centrum gebeuren efficiënter en 

zorgen voor minder (zwaar) verkeer. Tot slot komen er kleinschalige mobipunten waar verschil-

lende vervoersmodi samenkomen: een bushalte, een fietsenstalling, deelauto’s en -fietsen, een 
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kiss&ride-zone, op maat van elke wijk. Al deze maatregelen samen verminderen de parkeerdruk 

in het centrum. 

 

Mobiliteit overstijgt uiteraard het Vilvoords grondgebied. Bovenlokaal focussen we op twee pri-

oriteiten: we gaan na hoe we van Vilvoorde een knooppunt kunnen maken van binnenvaart, 

wat leidt tot minder vrachtwagens op de weg. En we pleiten voor de trambus als permanente 

oplossing, in tegenstelling tot het huidige stadsbestuur dat voorstander is van een (duurdere) 

tram. Die trambus moet door de Schaarbeeklei rijden, niet door de Stationlei. 

 

  



 
 

Vilvoorde, dat zorgt 

voor wie het echt nodig heeft 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op sociaal vlak scoort Vilvoorde niet goed. Heel wat inwoners krijgen hun rekeningen met 

moeite betaald. Slechts 1 op de 5 kinderen uit een kansarmoedegezin vindt de weg naar be-

taalbare kinderopvang. Kinderarmoede is in de huidige bestuursperiode verdrievoudigd. 

Voor velen is de drempel naar goede gezondheidszorg te hoog; achter veel deuren schuilt 

vereenzaming en huiselijk geweld. 

 

 

 is de armoede in Vilvoorde teruggedrongen tot minstens het Vlaams 

gemiddelde. Dat is ons (ambitieus) streefdoel. De sociale diensten en het OCMW moeten vol-

doende sterk staan om mensen die het echt nodig hebben te begeleiden, weg uit de armoede, 

richting een volwaardige job en plaats in de maatschappij. 

 

 

We focussen op kinderarmoede. Er komt een laagdrempelig (fysiek) ‘Huis van het Kind’ dat alle 

diensten rond kinderwelzijn samenbrengt. Ook spelotheek Pipeloentje, die speelgoed uitleent 

aan kansarme gezinnen, krijgt (er) een goede thuis. We begeleiden kinderen die thuis geen Ne-

derlands spreken, om te voorkomen dat die een leerachterstand oplopen. 

 

Betaalbaar wonen is niet evident in Vilvoorde. Goede sociale huisvesting en het voorkomen van 

huisuitzettingen zijn meer dan ooit nodig. De stad lanceert een campagne om inwoners aan te 

moedigen hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Een groot deel van het in-

komen gaat immers naar wonen. En naar energie. Daarom voorzien we doelgerichte vorming 

over energiebesparing. 
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We gaan actief de strijd aan tegen vereen-

zaming, onder andere bij senioren en al-

leenstaanden, en stellen hiervoor een 

aparte ambtenaar aan. We voorzien laag-

drempelig vrijwilligerswerk en betrekken 

hen actiever bij de wijkwerking. Lokale 

Dienstencentra zijn daarvan het kloppend 

hart. Mensen die nood hebben aan gezel-

schap kunnen er terecht, net als ‘buddies’ 

die buren gezelschap houden. 

 

Ook wie ziek is, heeft zorg nodig. Dat gaat 

van een goed uitgebouwde eerstelijnsge-

zondheidszorg en mantelzorg tot een 

sterk ziekenhuis. De bibliotheek wordt ac-

tiever gebruikt om te sensibiliseren rond 

gezondheidsthema’s, in het bijzonder 

rond psychologisch welzijn en de strijd te-

gen depressie en burn-out. Een ‘EHBO-

pakket psychisch welzijn’ wordt ter be-

schikking gesteld van onze jeugdverenigingen en het stadspersoneel. De stad gaat ook de strijd 

aan tegen pesten en fysiek geweld, waar vrouwen en jongeren te vaak slachtoffer van zijn. Er 

wordt werk gemaakt van meer noodopvang en van een vluchthuis.  

 

Net als mensen verdienen ook dieren gepaste zorg en bescherming. Daarom eisen we dat er een 

Schepen van Dierenwelzijn komt. Die stelt tegen 1 juli 2019 een ‘dierenwelzijnsplan’ op, met 

ruime aandacht voor beschermde diersoorten en biodiversiteit. Tegen dierenmishandeling 

wordt hard opgetreden. Er komt ook een meld- en infopunt Natuur en Milieu.  



 
 

Vilvoorde, 

waar mensen buitenkomen 
 

 

 

 

 

 

 

In een stad met verschillende culturen en talen, en met weinig contact tussen buren, kunnen 

kleine ergernissen snel uitgroeien tot burenruzies of tot conflicten tussen bevolkingsgroe-

pen. Ook tussen verschillende generaties is er nog te weinig contact. Dat draagt bij tot ver-

eenzaming en isolement, vooral - maar niet alleen - bij senioren. 

 

 

  zijn er meer ‘gedeelde ruimtes’ waar Vilvoordenaars elkaar spontaan 

tegenkomen of samen activiteiten kunnen organiseren. Parken zoals het Hazeweidepark of 

kleinere pleintjes verspreid over de stad worden belevingsplaatsen, met een BBQ-stel, petan-

que- of sportinfrastructuur. 

 

 

Er komen fitnessparkjes, een hondenweide of een speelparcours voor de kinderen - ook in de 

wijken. Burgerinitiatieven die die openbare ruimtes tijdelijk invullen en beheren, spelen hierin 

een rol. Vooral voor jonge gezinnen moet het aanbod van openbare ontmoetings- of recreatie-

plekken drastisch worden uitgebreid. Ook netwerkscholen, waar ouders en buurtbewoners ook 

na de schooluren welkom zijn voor activiteiten als voorleesgroepen of huiswerkbegeleiding 

dragen bij tot meer sociaal contact. Verenigingen doen dat ook. Daarom steunen we die door 

de bestaande infrastructuur beter te gebruiken en waar nodig extra vergaderruimte te zoeken. 

Nieuwe verenigingen worden aangemoedigd met een starterspakket. 

 

Inwoners worden nog meer aangemoedigd om straatfeesten te organiseren. Er wordt geëxpe-

rimenteerd met enkele ‘kangoeroestraten’, waar inwoners elkaar helpen met kleine klusjes. Met 

een sticker op hun raam geven ze zich op als vrijwilliger. We gaan voor een ‘generatiepact’, met 

initiatieven en evenementen die jong en oud samen uitwerken. Tijdens de examenperiode ko-

men er ‘samen-studeerplekken’, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum, een win-win voor jong 

en oud. Er zetelt een jongere in de seniorenraad en een senior in de jongerenraad. 
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De Grote Markt wordt maximaal opengesteld voor initiatieven van Vilvoordse verenigingen. Het 

is dé plek waar grote evenementen plaatsvinden, zoals een motorwijding, sportmanifestaties, 

openluchtfilms of een maandelijkse kunst- of ambachtenmarkt. Een evenement organiseren 

wordt voor een Vilvoordse vereniging kinderspel, via een digitale tool zoals Planidoo. Als er vol-

doende interesse is, komt er op woensdag op de Grote Markt een opgefriste woensdagmarkt, 

met vooral streekproducten en korteketen-producten. 

 

Cultuur verbindt. In Vilvoorde zijn er nu al heel 

wat culturele verenigingen die in goede om-

standigheden verder moeten kunnen werken. 

De veelheid aan initiatieven is een troef. 

Daarnaast stimuleert de stad elke vorm van 

culturele expressie die focust op het ontdek-

ken van wat of wie ‘anders’ is en daardoor 

bijdraagt tot het vormen van een hechtere 

Vilvoordse gemeenschap. We gaan voor cul-

tuur met de C van curieus en contact. Dat 

weerspiegelt zich ook in de straatnamen, in 

een opwaardering van ons erfgoed en in een 

uitgebreidere samenwerking met bestaande 

en nieuwe zustersteden. Er komt een theater-

festival ‘Theater in het Park’ en een stads-

dichter die de Vilvoordse toekomstvisie ver-

woordt.  



 
 

Vilvoorde, 

groene pionierstad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Onze wegen slibben dicht, files leiden tot stress. Op veel plaatsen slalommen fietsers tussen 

auto’s. Vilvoorde heeft het charter ‘Sterk Fietsbeleid’ niet ondertekend en een echt fietsbe-

leid is er niet. De snelle bevolkingsgroei vreet groene ruimte en de uitstoot van CO2 en fijn 

stof in onze stad blijft te hoog. Dat alles los je niet op met enkele halfgroene maatregelen. 

Tijd dat een partij mee bestuurt die op de tafel klopt als er groene keuzes moeten worden 

gemaakt. 

 

 

 is Vilvoorde een groenere stad, op bepaalde vlakken zelfs een pionier. 

Luchtkwaliteit staat centraal. Rond scholen, speel- of sportterreinen en in shoppingstraten me-

ten sensoren constant de luchtkwaliteit. We gaan voor mospanelen, groendaken en op termijn 

een lage-emissiezone om de meest vervuilende auto’s uit het centrum te weren. We richten ons 

op de strenge normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie. 

 

 

Het klimaatplan herwerken we zodat het echt van onderuit gedragen wordt. Inwoners kunnen 

zelf initiatieven nemen, onder meer via een ‘klimaatchallenge’ waar wijken, verenigingen en 

scholen het tegen elkaar opnemen. We maken groen beleid boeiend. Als stad investeren we 

meer in hernieuwbare energie, samen met een energiecoöperatieve, waar alle Vilvoordenaars 

beter van worden.  

 

Binnen dat klimaatplan legt de stad zichzelf drie ambities op. Ten eerste streven we tegen 2030 

naar CO2-neutrale stedelijke gebouwen. We bekijken of we deze doelstelling o.a. via ‘groene 

obligaties’ kunnen bereiken en of de stad de rentelast kan overnemen van inwoners of vereni-

gingen die een energielening aanvragen. Ten tweede drijven we het aantal elektrische wagens 

in onze stad op: het aantal laadpalen wordt uitgebreid; de stad gaat zelf ook voor een elektrisch 

wagenpark (leasing), biedt gratis parkeerplaatsen aan voor e-wagens en geeft uitvoerige infor-

matie over e-wagens op de website van de stad. Tot slot wordt Vilvoorde tegen 2025 een fiets-
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stad, met een systeem van slimme deelfietsen zoals dat al in verschillende Vlaamse steden be-

staat. Een fietsambtenaar, verantwoordelijk voor een fietsbudget, zorgt ervoor dat fietsbeleid in 

alle beleidsdomeinen wordt opgenomen. Hij/zij functioneert als ombudsman bij wie Vilvoorde-

naars terechtkunnen. 

 

 
 

Er komt een groenplan om in elke wijk meer kleur en leven te brengen. ‘Groen om elke hoek’ 

dus. De stad heeft een grote verantwoordelijkheid in het onderhoud van dat groen. Vanaf 2025 

wordt er geen groene ruimte meer aangesneden. Door slimme verdichting en beter gebruik van 

de openbare ruimte zijn er voldoende groene ruimtes die we met elkaar verbinden. Inwoners 

komen er tot rust. 

 

Tot slot kiest Vilvoorde voor beleggingen in duurzame zicht-, spaar- en termijnrekeningen en 

voor een groen aankoopbeleid. Het stadsbudget wordt afgetoetst aan de VN-‘Duurzame Ont-

wikkelingsdoelstellingen’. 

  



 
 

Vilvoorde, waar sporten 

de normaalste zaak 

van de wereld is 
 

 

 

 

 

 

 

Minder dan de helft van de Vilvoordenaars is tevreden over de sportaccommodatie in onze 

stad. Het aantal sporters stijgt, maar de infrastructuur volgt niet, zoals het Memorandum 

van de Sportraad aantoont. Meerdere voetbalterreinen zijn allemaal verdwenen. De sportin-

frastructuur die er nog is, veroudert snel. Kijk maar naar ons zwembad. Na jaren verwaarlo-

zing is ons sportbeleid aan een inhaalbeweging toe. 

 

 

 is Vilvoorde een stad waar iedereen zich sportief kan uitleven. Ons 

sportbeleid moet vooral inwoners met elkaar in contact brengen. Elke wijk heeft recht op eigen 

sportinfrastructuur - een klimmuur, een voetbalkooi, een basketpleintje of een petanquebaan - 

die buurtbewoners zin geeft om buiten te komen.  

 

 

Mensen in armoede of met een beperking hebben meer dan wie ook nood aan sociaal contact. 

We bouwen daarom de vrijetijdspas en G-sport verder uit. We focussen radicaal op de sociale 

en recreatieve dimensie van sport. 

 

Sport moet veel zichtbaarder worden in de openbare ruimte, met bewegingstoestellen voor se-

nioren in de parkjes en workout-fitnesstoestellen voor jongeren. Want zien sporten doet spor-

ten. Initiatieven die recreatieve sporters bijeenbrengen worden beter ondersteund. Er worden 

partners gezocht om jaarlijks een recreatieve ‘10 miles’ te organiseren. De stad stelt sportam-

bassadeurs aan die inwoners inspireren om zelf te gaan sporten. Vilvoorde heeft nu al heel wat 

sporttalenten - in beachvolleybal, carting, wielrennen of atletiek - die te weinig betrokken wor-

den bij het sportbeleid. 
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Het nijpende tekort aan voetbalterreinen moet dringend worden aangepakt. Er is duidelijk nood 

aan een nieuw polyvalent sportcomplex voor o.a. dans, hockey, yoga, ropeskipping en zaal-

voetbal. We gaan na of dat op korte termijn mogelijk is, bijvoorbeeld op de site van Forges de 

Clabecq, ter vervanging van de huidige stedelijke sporthal. Dat idee gaat terug tot eind jaren ‘90, 

het is tijd om daar eindelijk werk van te maken. 

 

  



 
 

Vilvoorde, 

ten dienste van wie er woont 
 

 

 

 

 

 

 

Vilvoordenaars hebben weinig inspraak in het beleid. Slechts een derde voelt zich geïnfor-

meerd over wat de stad beslist. Ons voorstel om een inspraakmoment te organiseren over 

het nieuwe parkeerreglement werd direct van tafel geveegd. De website van de stad bevat te 

weinig informatie en laat inwoners niet toe om in gesprek te gaan met het bestuur. De ope-

ningsuren van de stadsdiensten zijn lastig voor werkende inwoners. Vilvoordenaars verdie-

nen beter. 

 

 

 is de digitale achterstand weggewerkt. Officiële documenten worden 

eenvoudiger aangevraagd en afgeleverd. Ze worden daardoor goedkoper. Het stadspersoneel 

kan meer het terrein op, bijvoorbeeld om langs te gaan bij minder mobiele mensen die hun 

identiteitskaart moeten verlengen. De openingsuren van stadsdiensten worden flexibeler, een 

must voor gezinnen waar de ouders voltijds werken, voor de kinderen zorgen en al genoeg 

stress hebben. 

 

 

De website wordt gemoderniseerd. Handig voor ondernemers die een zaak willen starten, ou-

ders die het aanbod van kinderopvang willen kennen of senioren die op zoek zijn naar extra 

zorg. Ze is volledig aangepast aan de noden van mensen met een beperking, zoals slechtzien-

den. Sociale media zoals Whatsapp en Facebook worden beter ingezet om directer met de 

bevolking te communiceren. Er komt één telefoonnummer en één mailadres voor alle stads- en 

OCMW-diensten, zoals in Kortrijk. Inwoners kunnen zelf perfect zien hoever het staat met de 

behandeling van hun vragen. Klassieke communicatiemiddelen, zoals de stadskrant, blijven wel 

bestaan. Ook zonder computer of smartphone blijf je dus op de hoogte. De stad communiceert 

in heel helder, eenvoudig Nederlands, begrijpelijk voor iedere inwoner. 
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Vilvoorde krijgt eindelijk een stads-

app. Die informeert over activiteiten 

van lokale verenigingen, helpt bij 

het vinden van een parkeerplaats 

en stimuleert lokaal shoppen en 

uitgaan. Je kan er zelfs mee reserve-

ren in je favoriete restaurant. Bo-

vendien kan de stad met zo’n app 

sneller informeren over noodsitua-

ties, zoals een stroompanne, een 

ongeval of een onvoorziene ver-

keersomleiding. Op buurtniveau 

kunnen bestaande digitale platfor-

men als Hoplr een grote meerwaar-

de hebben voor een stad als Vil-

voorde. 

 

De inwoners worden vanaf dag één meer betrokken bij het beleid. Alle beslissingen van het 

stadsbestuur worden snel gepubliceerd op de website, net als alle mandaten en vergoedingen 

van verkozenen. De zittingen van de gemeenteraad worden via het internet gelivestreamd, een 

vraag die CD&V in 2013 lanceerde. Klassen of verenigingen worden op eenvoudig verzoek ont-

vangen op het stadhuis om er uitleg te krijgen over de werking van de stad. Bij grote projecten 

worden inwoners ruim vooraf, en niet in de eindfase, geconsulteerd. 

 

Ook over de begroting wordt transparanter gecommuniceerd, al is het maar om financiële 

schandalen zoals dat in 2017 sneller te ontdekken. Vilvoorde sluit ook aan bij 

www.jegemeentetelt.be, zodat inwoners een goed beeld krijgen van hoe de middelen gebruikt 

worden. Er komt een ‘burgerbudget’: inwoners krijgen zeggenschap over 10% van het stads-

budget. De fiscale druk, die de voorbije jaren al sterk toenam, wordt niet verder verhoogd. Er 

wordt actiever ingezet op het binnenhalen van bovenlokale steun. In dat verband moet de er-

kenning van Vilvoorde als centrumstad, een oude eis, eindelijk afgedwongen worden. Maar er 

zijn ook andere financieringsbronnen. Vilvoorde trekt nu bijvoorbeeld nauwelijks Europese 

steun aan, terwijl daar heel wat mogelijkheden liggen. Een gemiste kans. Daar moet nu werk 

van worden gemaakt. 

  

http://www.jegemeentetelt.be/


 
 

 

 

Goede ideeën zijn belangrijk. Maar je hebt ook goede mensen nodig, die de ideeën kunnen rea-

liseren. De jongste kandidaat wordt enkele dagen voor de verkiezingen 18, de oudste heeft meer 

dan 80 jaar levenservaring. We hebben kandidaten uit de zorgsector, het onderwijs, de sportwe-

reld. Ondernemers, jeugd- en speelpleinleiders en mensen uit het verenigingsleven. Studenten 

en kandidaten die de realiteit op de werkvloer kennen. De nationale CD&V-jongerenvoorzitter 

en een gewezen First Lady. We hebben kandidaten uit élke wijk, en meer vrouwen dan mannen. 

Een bewuste keuze. Op vilvoorde.cdenv.be leer je hen kennen. Geef hen een stem, geef hen een 

kans. Alvast veel dank!  

 

 
 

TIP: Je kan op meer dan één CD&V-kandidaat stemmen! 

 

vilvoorde.cdenv.be 

facebook.com/CDV1800 


