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HOE VER STAAT HET MET DE TRAM ?
De Vilvoordse tram kent nu al een hobbelig parcours. Op 6 december 2013 legde
de Vlaamse regering een ‘voorkeurstracé’
vast dat niet ideaal was voor Vilvoorde.
Het stadsbestuur zag ‘enkele knelpunten’,
maar CD&V Vilvoorde ging twee stappen
verder. We zijn voorstander van de tram
en van beter openbaar vervoer in het algemeen, maar we hebben alle begrip voor de
fundamentele bezwaren die veel inwoners
van Koningslo, Kassei en het centrum de
voorbije maanden signaleerden. Daarom
legden we zelf een alternatief tracé op tafel. Op vraag van CD&V beloofde burge-

meester Bonte ‘tegen mei 2015’ duidelijkheid over welk tracé uiteindelijk gekozen
zou worden.
Die duidelijkheid kwam er niet. Daarom
bracht CD&V-fractieleider Peter Van
Kemseke het tramtracé in juni opnieuw op
de gemeenteraad. Wat bleek? Behalve een
nieuw, vaag ideetje om de tram deels via
Grimbergen te laten rijden, is er geen vooruitgang geboekt. Willen we dat De Lijn nu
zelf de knoop doorhakt en plots een tracé
opdringt? Nee! Daarom vraagt CD&V dat
de stad zonder uitstel zelf een tracé op tafel
legt dat overeenstemt met de wensen van

de inwoners en de tramcomités; de inwoners daarover grondig informeert, en dit
tracé actief gaat verdedigen bij de Vlaamse
regering en De Lijn. Gewoon afwachten is
voor ons geen optie!
Intussen blijft CD&V ijveren voor het alternatief tracé. Op de discussieavond die
CD&V Vilvoorde op 3 september organiseerde over ‘slimme mobiliteit’, bleek er
veel steun voor te bestaan. Daarom brengen we het graag nog eens onder uw aandacht.
Voor meer info:
vankemsekepeter@gmail.com.

OPMERKELĲKE ACTIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET
STATION VILVOORDE
Gemeenteraadslid Bart Paredis
De grote Vilvoordse politieke partijen –
meerderheid en oppositie - voeren samen
de druk op om werk te maken van de renovatie van het station. Op de gemeenteraad
van juni antwoordde burgemeester Bonte
op vraag van CD&V-gemeenteraadslid
Bart Paredis dat de stad dwangsommen
zal eisen als er nog gewacht wordt. Een
1goede beslissing. Opvallend was ook de ac-

tie die CD&V-er Philip De Smet namens
de Vilvoordse Adviesraad Toegankelijkheid opzette, door te wijzen op te risico’s
voor mensen die minder goed te been zijn:
“Ongevallen die gebeuren, oudere mensen
die vallen op de trappen en die dan naar
het ziekenhuis moeten. We willen dat de
renovatiewerken zo spoedig mogelijk gebeuren!”, aldus Philip.

BLAUW, BLAUW,
BLAUW, MĲN
FIETS IS BLAUW
Op 44 locaties in België kan je tegenwoordig een ‘blue-bike’ ontlenen. Eén ervan is
Vilvoorde. Mits betaling van een jaarlijks
lidgeld van 10 euro, kan je voor maximaal
3 euro een elektrische of een gewone fiets
huren. De tarieven verschillen van locatie
tot locatie. In plaatsen zoals Eeklo, Deinze,
Dendermonde of Ninove bijvoorbeeld, betaal je niets. In Vilvoorde betaal je 1 euro
per 24 uur. Eén suggestie die we van onze
leden kregen: in Vilvoorde zijn er (nog?)
geen elektrische fietsen beschikbaar, terwijl
E-biken erg ‘in’ is bij de senioren. Een suggestie voor de toekomst?

WAT DOET DE STAD
VILVOORDE MET UW GELD?

WIST JE DAT….

•

•

•
•

• volgens cijfers van de stad het bedrag dat
de stad effectief spendeert aan jeugdbeleid alsmaar daalt: van ruim 600.000
euro in 2012 (toen CD&V in de coalitie
zat) naar ruim 500.000 euro in 2014?
• dat uit die cijfers blijkt dat ook de uitgaven voor sportbeleid dalen, van 2.8 mil-
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joen euro in 2012 naar zo’n goede 1.8
miljoen euro in 2014?
dat tegelijk de belastingopbrengsten
voor de stad in 2014 spectaculair gestegen zijn! De stad haalde in 2014 meer
dan 35,6 miljoen euro op aan allerlei belastingen, waarvan bijna 20 miljoen aan
onroerende voorheffing (die ondanks
CD&V-verzet verhoogd werd met
27%). Als je vergelijkt met 2012 zijn die
belastingeninkomsten intussen gestegen
met maar liefst 5,5 miljoen euro.
dat de stad in 2014 slechts 3600 euro
heeft uitgegeven aan sensibilisering voor
het Nederlands, toch een heel belangrijk
thema in onze stad?
dat er voor 27500 euro aan GAS-boetes
werden uitgeschreven vorig jaar?
dat tegelijk het onderhoud van voetpaden en straten, en het groenbeleid in
het algemeen, blijkbaar een hardnekkig
probleem blijft? Vilvoordenaars blijven
ons aanspreken over onkruid op de
meest onmogelijke plaatsen, zoals in
Koningslo (zie foto). Om maar van de
begraafplaatsen te zwijgen. Misschien
toch maar eens GAS-boetes geven aan
de stad voor het niet onderhouden van
de openbare ruimte?

Ook in 2015 zal CD&V uw belangen verdedigen in de gemeenteraad. Blijf jouw
opmerkingen doorsturen aan een van onze
gemeenteraadsleden of aan onze voorzitter, je krijgt zeker een reactie! Peter Van
Kemseke: vankemsekepeter@gmail.com;
Bart Paredis: paredisbart@telenet.be; Rosaline Muyldermans: lucienenrosaline@
skynet.be; Marijke Van Houdt: marijke.
vanhoudt@hotmail.com; Josiane Makolo:
josiane.makolo@hotmail.com; Jan Piqueur: jan.piqueur@telenet.be. Wil je lid
worden of ken je iemand die lid wil worden? Neem met ons contact op. Je bent zeker niet alleen: in 2015 is voor het eerst in
jaren ons ledenaantal opnieuw gestegen!!

NIEUWE START VOOR DE LOKALE
ECONOMIE?
U kent het zeker wel: een bezoeker die Vilvoorde en de Leuvensestraat voor het eerst
bezoekt en zich afvraagt of hij echt wel
in het centrum van de stad is beland. Tot
dusver heeft het stadsbestuur niet echt een
actief handelscentrumbeleid gevoerd. Intussen neemt de leegstand toe. Momenteel
zijn er meer dan 22 panden die leegstaan.
Er zijn zeker voldoende gemotiveerde
handelaars om de Leuvensestraat nieuw
leven in te blazen, en die verdienen onze
steun. Eén lichtpunt: eindelijk wordt de

adviesraad lokale economie nieuw leven in
geblazen! Dit is precies wat CD&V in de
gemeenteraad gevraagd had: serieus overleg
met de handelaars van het centrum en van
de winkelstraten in de wijken (want ook
die mogen niet vergeten worden!). Eén
ding blijft onduidelijk: de stad is voorstander van een nieuw groot winkelcentrum in
de oude fabriekshallen van Renault. Wat
als sommige winkelketens naar die nieuwe
locatie zullen verhuizen? Zal dat de Leuvensestraat ten goede komen?

CD&V STEUNT ONZE SOCIALE
ECONOMIE
CD&V-gemeenteraadslid Marijke Vanhoudt en PWA-bestuurslid Werner Grauwels zijn bezorgd over de sociale economie
in Vilvoorde. In de beschutte werkplaats
Mivavil is er minder werk en mensen zouden hun job kunnen verliezen. CD&V
vraagt dat er dringend meer aandacht besteed wordt aan de Vilvoordse sociale economie, waarin mensen die moeilijk werk
vinden zich toch kunnen ontplooien.

IS VILVOORDE
KLAAR VOOR HET
OFFERFEEST?

Later deze maand vindt het Offerfeest
plaats. De voorbije jaren kon de Vilvoordse
moslimgemeenschap gebruik maken van
een tijdelijke slachtvloer. Een goede oplossing, waardoor er een einde kwam aan
illegale thuisslachtingen. Dat was zonder
NVA-minister Ben Weyts gerekend, die op
zijn eentje besliste om tijdelijke slachtvloeren te verbieden. CD&V-gemeenteraadslid Rosaline Muyldermans vroeg hierover
een debat op de gemeenteraad van juni.
De discussie bevestigde onze vrees: in tegenstelling tot andere steden met een grote
moslimbevolking, zoals Genk, is Vilvoorde
niet voorbereid op deze nieuwe regeling.
Het Offerfeest zou dit jaar wel eens heel
chaotisch kunnen verlopen. CD&V vraagt
daarom een jaar uitstel en snel overleg.

Op zaterdag 14 november brengt onze CD&V
afdeling alvast een bezoekje aan Mivavil. Dergelijke initiatieven verdienen onze volledige steun.
Wil je deelnemen aan dit bezoek, neem dan
gerust contact op met jan.piqueur@telenet.be
Gemeenteraadslid Rosaline Muyldermans
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De actiecomités tegen een ondergrondse
parking onder de Grote Markt verzamelden voldoende handtekeningen om hun
bezorgdheden zelf op de gemeenteraad te
komen uitleggen. CD&V vindt het een
heel goede zaak dat inwoners zelf naar de
gemeenteraad komen om duidelijk te maken wat hen bezighoudt. Ook CD&V
vraagt zich af of de ondergrondse parking
op die locatie een goede investering is.

EEN EIGEN HUIS… ONZE JONGEREN
DENKEN AAN DE TOEKOMST!
De aankoop van een eigen woning is een
belangrijke beslissing die je niet van de ene
op de andere dag neemt. Advies is daarbij
meer dan welkom. Daarom organiseerden
ze in CC Bolwerk een zeer informatieve
avond met als gastspreker notaris Peêrs, die
allerlei tips gaf waarmee je best rekening
houdt als je die stap zet. Veel dank aan notaris Peêrs voor de medewerking! Info bij:
Glenn Declercq, glenndeclercq@msn.com

DOE MET ONS MEE! …
CD&V heeft voor u een leuk en gevarieerd programma klaarstaan. Noteer deze data
alvast in uw agenda.
18 september: diner dansant in cc Het Bolwerk
24 september: wandeling ‘stad aan het water’ met de senioren
27 september: rondgang Peutie kermis, wij starten om 14 uur aan het Gildenhuis
14 november: bezoek aan MIVAVIL , verzamelen om 10 uur aan de ingang van Mivavil
Voor meer info: zie onze CD&V-website: http://vilvoorde.cdenv.be of volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/CDV1800

FC DE
KAMPIOENEN,
VILVOORDSE
VERSIE
Een echte voetbalsoap, maar helaas
minder plezant dan FC De Kampioenen. Eerder dit jaar besliste de NVAschepen voor Sport om voetbalploeg
Sporting Vilvoorde Koningslo op straat
te zetten. Er was geen plaats meer voor
de 350 jeugdspelertjes van die club.
Ongehoord, vond CD&V. Na maandenlange discussies op de gemeenteraad kwam het stadsbestuur op zijn
beslissing terug, en mag de club dan
toch blijven bestaan. Geweldig nieuws
voor al die spelers en hun ouders!! Trainers en spelers
kunnen op
onze
steun
blijven rekenen.

COLOFON
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!
Uw lokale contactpersoon:
Jan Piqueur
(jan.piqueur@telenet.be)
www.vilvoorde.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CDV1800
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

4
8

Verantwoordelĳke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

ACTIECOMITÉ’ S TEGEN
ONDERGRONDSE PARKING GROTE
MARKT

