
De vrienden
van Peter



Hallo! Kennen wij elkaar al?
“Zeg, ben jij niet bij mij aan de deur geweest?”

“Was jij niet op onze opendeurdag?”

Goed mogelijk! Want elke keer als er iets in Vilvoorde te doen is, probeer ik daar bij te zijn. De voorbije 
maanden heb ik bovendien aan duizenden Vilvoordse deuren aangebeld. Het kan dus goed zijn dat we 
elkaar al zijn tegengekomen.  

Met deze flyer wil ik me nog eens kort voorstellen, en ook enkele vrienden aan het woord laten. Ook vrienden 
die (gelukkig maar) niets te maken hebben met politiek.

Want lokale verkiezingen zijn iets persoonlijks. Mensen kiezen vaker voor personen dan voor een partij. 
Voor iemand van wie je denkt:  “Die kan in onze stad iets in gang zetten”. Of: “Die vertrouw ik wel.”  

Als je meer wil weten, neem zeker contact op. Ik kijk ernaar uit!

Peter Van Kemseke

Lijsttrekker CD&V Vilvoorde
info@petervankemseke.eu 
0475 60 38 84 
https://www.facebook.com/PeterVanKemseke/



Opgegroeid in het Waasland

Woont sinds 2010 in Vilvoorde

Diplomaat in Europa en docent aan de KULeuven

Samenwonend, in de Rooseveltlaan

Gemeenteraadslid sinds 2014

Baasje van twee poezen, Peutie en Pitou

Zot van sport, vooral volleybal en lopen

Voorzitter van "Theater van A tot Z"

Bezig met klimaat en duurzaamheid

Houdt van reizen, zon en koffie verkeerd

Wie is Peter?



“Vilvoorde is rijk aan cultuur.  
Zijn bewoners zijn nauw met en aan 
elkaar verbonden. Peter voelt wat er 
leeft: we smachten naar verandering 
maar zijn er tegelijk ook bang voor. We 
hebben nood aan mensen als Peter die 
timmeren aan de weg naar een betere 
toekomst.”

“Peter is iemand die je heel vaak ziet 
in Vilvoorde. Ikzelf kom hem heel vaak 
tegen op buurtfeesten of op activitei-
ten van Vilvoordse verenigingen. Het is 
belangrijk dat lokale politici waardering 
tonen en tijd vrijmaken voor de vele 
vrijwilligers die zich elke week inzetten 
voor hun stad.”

Hannes Wielant 
Vilvoords auteur

Fransien Debever 
(W)armkracht vzw. Armen aan het woord

Hilde Crevits 
Vlaams Minister van Onderwijs

Z I J N  G E K E N D E  E N T H O U S I A S M E



“Leren uit het verleden, werken aan de 
toekomst! Als ‘actieve Vilvoordenaar’ 
stel ik vast dat Vilvoorde meer dan ooit 
nood heeft aan positieve vibes om alle 
generaties en de diversiteit in onze stad 
te overbruggen. De gedrevenheid van 
Peter motiveert niet alleen zijn team, 
maar ook veel Vilvoordenaars, om  
samen de mogelijkheden van deze  
uitdagende stad uit te werken.”

Koen Somers 
Actieve Vilvoordenaar

“Ik heb Peter drie jaar geleden leren 
kennen, toen hij een feest organiseerde 
voor de Afrikaanse gemeenschap van 
Vilvoorde. 

Dat typeert hem: mensen bijeenbren-
gen uit alle gemeenschappen zodat we 
beter kunnen samenleven, als broers 
en zussen. Dat is wat Vilvoorde nodig 
heeft.”

Valence Mbele 
Vilvoordse artieste

“Onze Peter was als kind altijd al wat 
speciaal. Hij houdt niets bij, geen foto's, 
geen voorwerpen. Behalve dan die  
wereldbol die hij kreeg toen hij 12 was. 
Die sleurt hij overal mee naartoe. 

Peter is een ‘globetrotter’ die nu een 
vaste stek gevonden heeft in Vilvoorde. 
Geen twijfel dat hij zich 200% zal  
inzetten voor zijn stad.”

Miriam Van Puyvelde 
Moeder van Peter

P O S I T I E V E  V I B E S



“Peter is een vroege vogel. Hij komt 
liefst zo vroeg mogelijk naar het kapsa-
lon. Als kapster weet ik heel goed wat 
er allemaal gebeurt in Vilvoorde. Hij 
luistert altijd naar mijn verhalen, en ik 
ben zeker dat hij er nadien iets mee 
doet. Luisteren en doen, daar gaat het 
om.”

Kapster Rita 
Kapster in Vilvoorde

"We voelen, zien, horen en lezen het: 
Vilvoorde kan en moet veel beter. Stem 
daarom voor de ploeg van Peter!

Albert Absillis 
Ereschepen van Vilvoorde

"Vilvoordse verenigingen, vollenbak 
voor de vrije tijd.  
Daar staat Peter volledig achter".

Marcel Baert 
Echte Kasseistamper, groot engagement in 
Chiro, Jiekaa en de Vilvoordse jeugdraad,  
en politiek actief voor Groen in Grimbergen

LU I S T E R E N  E N  D O E N





voor de toekomst. Peter heeft het allebei)
(Elke stad, groot of klein, heeft leiderschap nodig, en een visie


