ONKRUIDPLEKJES

"In de gemeenteraad blijven we aandringen op beter
groenonderhoud. "
Als er een Belgisch kampioenschap 'plekjes met onkruid verzamelen' zou bestaan, maakt
Vilvoorde zeker kans op een medaille. Ook in Koningslo is het niet moeilijk om plekjes te vinden
die overwoekerd worden door onkruid.
Regelmatig ondervragen onze CD&Vgemeenteraadsleden het stadsbestuur over het
groenonderhoud. En eerlijk is eerlijk, vaak helpt
dat: de straat in kwestie wordt dan proper
gemaakt, of het onkruid op het kerkhof wordt
aangepakt. Op Allerheiligen, bijvoorbeeld, lag
het kerkhof er netjes bij, een pluim voor de
stadsdiensten!

Busje komt zo...

Wijblad van CD&V-Koningslo

Heel wat inwoners van Koningslo
nemen 'de 820' en 'de 232'. Sommigen
beweren dat beide buslijnen door de
komst van de trambus zouden worden
afgeschaft.
De
trambus
zal
waarschijnlijk op een deel van het
traject van bus 820 rijden, maar van
het volledig afschaffen van beide
buslijnen is er volgens onze informatie
geen sprake. Dat zou ook niet
verstandig zijn. CD&V blijft in elk geval
aandringen op het behoud van een
goede
busverbinding.
Want
Koningslo heeft daar recht op, niet?
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Stilleven in de Steenstraat.

COLOFON

Schots en scheef

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Het zal je maar overkomen! Je bent minder
goed te been, je laat even de hond uit en je
struikelt over die verdomde stoeptegels die
nog altijd losliggen. Pats, boem!
Het gebeurt regelmatig, zonder dat het altijd in
de krant komt. Vaak doen mensen die wat
minder goed te been zijn zelfs geen moeite
meer: ze blijven gewoon thuis, uit schrik voor
een valpartij. Jan Piqueur, voorzitter van CD&VVilvoorde, wil daar iets aan doen. samen met
heel wat vrijwilligers brengt hij de gevaarlijkste
plekjes in Vilvoorde in kaart. Waar kan je
onmogelijk passeren met een rolstoel? Waar is
het voetpad zo verwaardloosd dat je er letterlijk - je benen kan breken? Al die punten
worden in kaart gebracht, zodat we kunnen
aandringen op oplossingen. Ook in Koningslo!

Uw lokale contactpersoon:
Christel Herbosch
Christel.herbosch@telenet.be
http://vilvoorde.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CDV1800

Wil je meewerken aan een beter toegankelijk
Koningslo? Stuur een berichtje aan
jan.piqueur@telenet.be. Doen!

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

Koningslo is een groene, residentiêle
wijk waar het goed wonen is. Maar het
kan
nog
beter.
Sluipverkeer,
overdreven snelheid in sommige
straten, files, en vooral: veel te weinig
fietspaden. Wie in Koningslo woont,
kan ervan meespreken. Dit aanpakken
is voor CD&V een topprioriteit.
CD&V gaat voor 'Koning Fiets'. We
vragen dringend meer fietspaden in
Koningslo. Zodat kinderen veilig naar
school kunnen, senioren opnieuw de
fiets durven te nemen en wij allemaal
aan onze gezondheid kunnen werken.

Koning fiets

Met CD&V tekenen we een veilig
fietsbeleid uit in Koningslo.
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Heb je ook een mooi voorbeeld van een voetpad
of berm met weelderig tierend onkruid? Stuur je
foto door naar info@vilvoorde.cdenv.be, met
vermelding van de straat.
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Maar er is meer nodig. Zo stelde CD&V vorige
maand voor om, zoals in andere gemeenten, de
klassieke begraafplaatsen, met grind, om te
vormen tot ecologische begraafplaatsen.
Makkelijker te beheren, en goedkoper. Het
stadsbestuur gaat er werk van maken, te
beginnen met het kerhof van Koninglo.

Peter Van Kemseke, lijsttrekker CD&V 2018

GROENLOO
De ontknoping nabij?

IN KONINGSLO
Als Yvonne ooit lid was geweest van de
Scouts, dan zou haar totem
waarschijnlijk iets geweest zijn als
'bezige bij'. Maar we zijn in Koningslo,
en daar heerst de Chiro. Zeker bij
Yvonne thuis is het al Chiro wat de klok
slaat. Haar twee kleinkinderen Arno en
Ward
zijn
twee
enthousiaste
sterkhouders van Chiro Sikambers, en
Yvonne zelf was actief in de Kring van
oud-leden van de Chiro. Naast een heel
aantal andere verenigingen wel te
verstaan.

Yvonne: "Vele jaren
geleden ben ik in
Koningslo komen
wonen. Ik voelde me
hier direct thuis. Dat
gevoel is nooit meer
weggegaan."

Yvonne: 'Tsja, ik ben altijd een heel actieve en
een heel sociale geweest. Ik ga graag helpen
waar ik kan, en als er ergens en feestje is, zeg
ik ook niet gauw "nee". Vanaf het moment dat
ik in Koningslo kwam wonen, probeerde ik
zoveel mogelijk buiten te komen. Het eerste
wat ik deed toen ik hier aankwam, was naar
een toneelstuk gaan kijken. De laatste tijd is
er trouwens weer wat meer te doen in
Koningslo. Café De Kwakkel, hier vlakbij,
draait goed, er gaan ook jongeren naartoe. En
er is Kortom Koningslo. Heel tof allemaal! Ik
woon hier graag.'
Ward: 'Wat mij betreft mogen er in Koningslo,
en eigenlijk in heel Vilvoorde, toch wat meer
fuifzalen en cafés bijkomen. Als we als
jongeren een fuif organiseren, lopen de

kosten ook al snel hoog op, je moet
bijvoorbeeld ook security betalen. De
kruitfabriek is wel een toffe plek om naartoe
te gaan vind ik. Zo mogen er best wat meer
plekken zijn.'
Zijn broer Arno, in zjn vrije tijd ook vrijwilliger
bij de brandweer, pikt in: 'En speelterreinen
voor de kleinere kinderen! het zou heel tof zijn
mochten we ook hier, in Koningslo, een
speelterrein hebben waar kinderen kunnen
ravotten. Nu moeten we met de Chiro soms
naar Neder-over-Heembeek gaan, dat is het
dichtstbij als we naar een speelterrein willen.'
Yvonne denkt in elk geval nog lang niet aan
stoppen. Integendeel: volgend jaar doet ze
voor
CD&V
mee
aan
de
gemeenteraadsverkiezingen. 'We hebben
een toffe bende, met heel wat jongeren, de
jongste is 18. In die ploeg meedraaien houdt
me jong, en ik geniet van de samenwerking
tussen jongeren en senioren. Binnenkort
gaan we met de hele ploeg op
teambuildingweekend. Het is een beetje
zoals in een stad hé, daar moeten jongeren en
ouderen ook samenwerken om er iets van te
maken. Als ik kijk naar mijn kleinkinderen en
wat ze doen in de chiro, dan denk ik: als ik,
door mee te doen met de verkiezingen,
ervoor kan zorgen dat er hier een
speelpleintje komt, dan zal ik supertrots zijn.'

Zelf meedoen, of onze nieuwsbrief
ontvangen? info@vilvoorde.cdenv.be
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De 'Kodak-site' is een begrip in
Koningslo. Sinds januari vorig jaar,
toen CD&V de plannen voor de nieuwe
site naar buiten bracht, is ook
Groenloo een begrip geworden. Een
beslissing is nabij. Of toch niet?
250 nieuwe wooneenheden, dat zijn al
gemakkelijk een 800-tal nieuwe inwoners
erbij. Op een kleine oppervlakte en zonder
eerst te bekijken wat de gevolgen zijn voor de
mobiliteit en parkeergelegenheid. Dus
diende CD&V een bezwaarschrift in. Net als
vele buurtbewoners trouwens. En daarom
stemde CD&V ook tegen het voorstel van
ruimtelijk
uitvoeringsplan
dat
de
voorstanders van het project - Open VLD, NVA,

SP.a en Groen - hadden voorgelegd op de
gemeenteraad. Ook als je alleen staat, moet
je voor je mening uitkomen, nietwaar?
Intussen gaf het stadsbestuur toe dat ze het
dossier niet goed had ingeschat. Het aantal
wooneenheden werd lichtjes verlaagd. maar
de mobiliteitsstudie is er nog altijd niet. Op
27 november moet de gemeenteraad in
principe opnieuw stemmen over het project.
In principe, want het stadsbestuur weet niet
goed meer hoe ze dit dossier verder moet
aanpakken. Ofwel wordt het gewoon
gestemd, ofwel beslissen ze het over te laten
aan het volgende stadsbestuur, dat op 1
januari 2019 aantreedt. Wat het wordt,
verneem je op www.facebook/CDV1800

Pannenkoeken op zijn tsjeefs
Het is nog enkele maanden, maar
schrijf het toch al maar in jouw
agenda: je bent meer dan welkom op
onze nieuwjaarsreceptie in het CC van
Koningslo. Geen cava en kaviaar, wel
lekkere pannenkoeken in uitstekend
gezelschap.
Bij CD&V is het intussen een traditie
geworden: nieuwjaars- en andere recepties
zijn er niet alleen voor onze leden.
Integendeel: ze zijn een goede gelegenheid
om buurtbewoners samen te brengen. Vorig
jaar, in Houtem, daagden zo'n 250 mensen op
(onze bakploeg had zijn handen vol), en dat
zorgde voor een heel toffe sfeer.

Ook verenigingen zijn meer dan welkom. Laat
ons weten als je met eengroepje komt, dan
reserveren we graag een aparte tafel voor
jouw groep.
We kijken ernaar uit! Tot 27 januari?

27 januari 2018, CC Koningslo, xxx u. Welkom!

Portret: Christel Herbosch
Christel
Herbosch
is,
langs
vaderszijde, een Koningslonaar van
de vijfde generatie. Ze kent Koningslo
dus door en door. Ze groeide op in
Chiro Sikambers, zingt nog altijd in
het koor, is coördinator van katholieke
basisscholen en moeder van twee
intussen volwassen zonen. Sinds 2007
is Christel OCMW-raadslid, en in 2018
doet ze voor CD&V opnieuw mee aan
de lokale verkiezingen. 'Ik heb er zin in'.
Christel: 'Voor mij is politiek een persoonlijk
verhaal. Mijn overgrootouders woonden in
de Kwakkelstraat, mijn grootouders op Klein
Hoogveld, en ik ben hier opgegroeid. Ik heb
Koningslo zien veranderen en het
inwonersaantal zien groeien. Ik wil er vooral
voor zorgen dat wie hier woont, hier wil en
kan blijven wonen, en zich helemaal
betrokken voelt bij projecten in onze wijk.
Voor mij is Koningslo altijd een groene buffer
geweest tussen Brussel en VilvoordeCentrum. Dat moet zo blijven. vandaar dat ik
me dat Groenloo-project ook zo hard heb
aangetrokken. Wij, als inwoners, moeten zelf
voor een stuk mee kunnen bepalen hoe onze
wijk er uitziet. En dus trok ik aan de alarmbel.
Aan de zijlijn blijven staan, is nooit mijn
sterkste kant geweest (lacht).

Foto: Christel aan de kassa bij Kortom
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