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HET IS  
VIJF VOOR 
TWAALF.
» 
Meer leegstand. Meer armoede. Meer 
files. Minder aandacht voor de wijken. 
Minder ruimte voor

(jeugd)verenigingen. Meer parkeerdruk. 
Meer gemeentebelastingen. Meer lucht-
vervuiling. Onze stad staat op een kruis-
punt. Tijd om een andere weg in te slaan. 
Concrete oplossingen, op basis van wat 
de inwoners willen. Wij gaan er voor. Het 
is nu of nooit.



www.facebook.com/
CDV1800
» 
Onze nieuwe CD&V ‘tsjeven’-ploeg staat te popelen om 
Vilvoorde een energieboost te geven. We stropen onze 
mouwen op om werk te maken van het nieuwe Vilvoorde. 
Spreek ons aan of volg ons op sociale media.

We hebben een hart voor 
Vilvoorde. 
facebook.com/joke.boone

Wij ondersteunen 
ondernemers

We komen graag 
buiten in Vilvoorde. 
facebook.com/TineParedis

We gaan bij iedereen langs 
want elke Vilvoordenaar telt 
mee.



CD&V Vilvoorde, dat is 
een beweging! We zijn een 
sterk team met jonge twin-
tigers die zich smijten voor 
hun stad. Met dertigers 
en veertigers die investe-
ren in Vilvoorde, letterlijk 
en figuurlijk. Met (jong)
senioren die zich fris in de 
politiek gooien. Je leert 
ons binnenkort allemaal 
kennen.

WAT IS DE STERKTE VAN 
CD&V VILVOORDE?
Deze groep durft! Je krijgt 
van ons originele, duidelij-
ke standpunten over hoe 
Vilvoorde er in de toekomst 
moet uitzien. We mogen 
daarbij de problemen en 
uitdagingen niet (meer) uit 
de weg gaan.

WERNER

CD&V, DAT IS TOCH 
‘VIJFTIG TINTEN GRIJS’?
Nee! Onze kleur is oran-
je, en doe daar maar een 
stevige klad groen bij. We 
zijn een kleurrijke groep, 
met een duidelijk verhaal. 
Precies wat het nieuwe 
Vilvoorde nodig heeft.

ROSALINE

WAAROM ZITTEN ER ZOVEEL JONGEREN BIJ CD&V 
VILVOORDE?
De voorbije jaren hebben we veel gedaan om naar Vil-
voordse jongeren te luisteren. Het resultaat hiervan is dat 
veel jongeren enthousiast werden om mee te doen. Jon-
geren, senioren, mensen met zeer diverse achtergronden, 
allen willen ze meewerken aan de levenskwaliteit van elke 
Vilvoordenaar. 

BART



WAT IS EEN TJEEF?
‘Tjeef was in de 19e eeuw een bij-
naam voor de leden van de Sint-Jo-
zefskring in Gent. Later werd het 
de bijnaam voor CD&V’ers. Onze 
jongeren maakten deze naam op-
nieuw hip; ze maakten er zelfs een 
modelijn van.’

SAMMY

WAAROM STAAT ER EEN 
‘C’IN JULLIE NAAM?
Die ‘C’ verwijst naar een 
aantal waarden uit de chris-
telijke traditie. We vinden 
die belangrijk. Het gaat 
immers om zorgen voor el-
kaar, rechtvaardigheid, soli-
dariteit... Kortom, principes 
die altijd belangrijk moeten 
blijven in onze maatschap-
pij. Ouderen, mensen met 
een handicap, mensen in 
armoede ... mogen niet uit 
de boot vallen.

JOHANNA

WAT VINDEN JULLIE VAN DIVERSITE-
IT?
Wij houden van verscheidenheid! Alles 
begint met respect. Respect voor elke 
Vilvoordenaar, los van gender, overtui-
ging, religie, afkomst, geaardheid. Én 
respect voor maatschappelijke regels. Op 
die manier kunnen verschillende ge-
meenschappen perfect samenleven. Dat 
geeft kleur aan onze stad. Vilvoordenaar, 
dat zijn wij allemaal samen.

TIMOTHY

KOMEN JULLIE NU  
BUITEN OMDAT DE VERKIEZINGEN 
ERAAN KOMEN?
We hebben de voorbije jaren vanalles 
georganiseerd: lezingen, politieke café’s, 
eetfestijnen, een streetsoccertornooi, 
een kerstboomverbranding, teveel om 
op te noemen. Uiteraard moeten we ons 
nu voorstellen aan de kiezen, maar we 
zijn een actieve groep, ook voor en na de 
verkiezingen. 

JOHAN

HEB JE ZELF  
EEN VRAAG VOOR ONS?  
OF EEN SCHITTEREND 
IDEE? 
Je bereikt ons via  
info@vilvoorde.cdenv.be

WAAROM GAAN JULLIE VAN DEUR TOT 
DEUR?
Wij gaan inderdaad overal langs, 17.000 deuren! 
Een huisbezoek is een unieke kans om met elke 
Vilvoordenaar persoonlijk te spreken. We krijgen 
trouwens doorgaans goede reacties. Mensen 
willen echt hun mening kwijt. Bij sommigen 
krijgen we zelfs koffie of thee!

CHRISTEL



» 
Ik ben geleidelijk 
verliefd geworden op 
deze stad.
facebook.com/PeterVanKemseke



EEN DAG UIT HET LEVEN  
Peter Van Kemseke
» 

Opgegroeid als oudste
van drie. Als jonge
gast was ik actief in de
muziek-en tekenschool
en de toneel-, sporten
jeugdvereniging.
Stilzitten was niet
gemakkelijk (nog
steeds niet).

Wie niet van dieren
houdt, kan niet van
mensen houden. Een
van mijn poezen is
trouwens genoemd
naar een wijk in
Vilvoorde. Weet je
welke?

Als Belgisch diplomaat
werkte ik bij de NAVO
en de VN. Maar mijn
passie is Europa.
Samenwerken met
Europees President
Van Rompuy was
uniek.

Ik raad iedereen aan te
sporten! Vroeger
speelde ik enorm veel
volleybal, nu is het
vooral lopen. Wij lopen
elke zondagochtend in
park Drie Fonteinen.
Loop gerust eens
mee!

Op mijn 12e mocht ik
mijn winnend gedicht
over wereldvrede
afgeven aan ‘de grote
baas van de Verenigde
Naties’ in New York. Ik
brabbelde wat in het
Engels, maar een
wereld ging open.

Wil je iets
organiseren? Call me!
Het is het liefste wat ik
doe. Zeker als het voor
het goede doel is,
zoals Bingo-for Life in
Vilvoorde.

Nu ben ik vooral bezig
met het Europees
klimaatbeleid en met
manieren om steden
duurzaam te maken.
Het helpt als je sterke
bondgenoten hebt.

Het is toch echt wel
moeilijk om nee te
zeggen tegen
concerten, buurt-BBQs
of andere feestjes. De
gezonde voeding moet
je er wel bijnemen.



DE WEG 
VOORUIT

De beste ideeën, 
zitten bij de inwoners 
zelf.
» 

Ik wil veilig met de fi ets naar
school, zonder tussen putten te
slalommen
Mourad

Waarom ontwikkelen we geen app
die lokaal shoppen stimuleert?
Ronald

En wat kan jij doen?

Wij bezoeken alle Vilvoordenaars. We bellen aan elke 
deur aan. Omdat we geïnteresseerd zijn in concrete 
voorstellen die jouw straat, jouw wijk en onze stad 
gezonder, veiliger en leuker maken. Verwacht van ons 
geen programma waarin we hemel en aarde beloven. 
Wij willen voorstellen die haalbaar en betaalbaar zijn, 
en waar we keihard voor kunnen gaan.

Als je ons al op bezoek gehad hebt, laten we dan ze-
ker contact houden. Of misschien was je net niet thuis 
en wil je ons toch even spreken? In dat geval komen 
wij graag nog eens langs. Want lokale politici moeten 
niet alleen in het stadhuis zijn, maar nog meer in de 
wijken, op straat, in de verenigingen. En misschien 
wel bij jou thuis. Tot snel?

» info@vilvoorde.cdenv.be


