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Column van de
voorzitter
De stad waarin we wonen bepaalt een
groot deel van onze levenskwaliteit. U
wil zich vlotjes en veilig verplaatsen. U
wil goed onderwijs en degelijke kinderopvang. Dat jongeren onbezorgd
kunnen uitgaan in Vilvoorde. U wil
dat de gemeentebelasting die u betaalt verstandig gebruikt wordt. Stuk
voor stuk wensen die afhangen van
beslissingen van uw stadsbestuur. Als
grootste oppositiepartij wil CD&V dat
‘de stad’ de juiste beslissingen neemt.
Beslissingen die rekening houden met
uw wensen. Daarom doen we, samen
met u, aan politiek. En houden we u zo
goed mogelijk op de hoogte van wat er
leeft in onze grondig vernieuwde partij,
en in de Vilvoordse politiek. Ik wens u
veel leesplezier!

Goed GEZINd de
nieuwe lente in…

Jan Piqueur
Voorzitter
in naam van de
hele ploeg van
CD&V-Vilvoorde
Jan.Piqueur@
telenet.be

UITNODIGING

OPEN POLITIEK CAFĒ
7 JUNI

Op vrijdagavond 7 juni organiseert CD&V-Vilvoorde een ‘open politiek
café’ in De Kastanjelaar, Perksestraat, Vilvoorde, om samen met al wie
begaan is met politiek of met politiek in Vilvoorde te brainstormen
over het beleid dat onze stad nodig heeft. Iedereen is van harte welkom.
Meer info op http://vilvoorde.cdenv.be

Eindelijk lente! Ook bij CD&V-Vilvoorde. De voorbije maanden is
er hard gewerkt om de Vilvoordse CD&V grondig af te stoffen en
in een nieuw kleedje te steken.
Met onder meer een opgefriste
website, een facebook-pagina
en een vernieuwd bestuur. Maar
tegelijk blijven we trouw aan
wat we zijn: een eigentijdse
gezinspartij die oog heeft voor
de problemen waar Vilvoordse
gezinnen, in al hun vormen, mee
worden geconfronteerd.

Een nieuwe lente…
Op 29 januari titelde Het Nieuwsblad, naar aanleiding van onze
nieuwjaarsreceptie: “CD&V wil van oppositiekuur troef maken
voor nieuw plan”. Inderdaad, na decennialang mee te hebben bestuurd, is CD&V nu de grootste oppositiepartij in Vilvoorde.
Een partij die naar de oppositie verwezen wordt, kan en moet vernieuwen:
nieuwe mensen aantrekken die vooruit
willen met onze stad. Nieuwe ideeën
ontwikkelen ook.
De fundamenten zijn intussen gelegd.
En ze zijn stevig! Met een nieuwe

voorzitter, Jan Piqueur, en een nieuwe
secretaris, Dien Follon. Met een volledig opgepoetst negenkoppig ‘dagelijks
bestuur’. Met Peter Van Kemseke als
politiek- en communicatieverantwoordelijke. Met vijf gemeenteraadsleden
en twee vertegenwoordigers in het
OCMW, die het politieke en sociale

‘gezicht’ zijn van CD&V-Vilvoorde. En
met een uitgebreid bestuur dat met gewezen burgemeester Mark Van Asch
en gewezen schepen Albert Absillis
de nodige expertise in huis heeft. Een
bestuur dat garant staat voor levendige
inhoudelijke discussies.
U vindt de gegevens van alle bestuursleden op onze vernieuwde website:
http://vilvoorde.cdenv.be/mensen.
Neem gerust een kijkje!
Kortom: CD&V-Vilvoorde leeft!

Welke keuzes maakt Vilvoorde
met uw gemeentebelasting?
Overal in Vlaanderen zijn gemeenten bezig met hun (meerjaren)
begroting. Zowat elke week is er wel
een gemeente die besparingen aankondigt of wil besparen op stadspersoneel, met ontslagen tot gevolg.
Gelukkig zijn er ook gemeenten die
bewust kiezen om niet te besparen
op hun personeel. In Vilvoorde
blijft het voorlopig nog volledig stil
over de begrotingsplannen.
Daarom kaartte CD&V gemeenteraadslid Bart Paredis dit onderwerp aan op de gemeenteraad
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van 18 maart. Dat er in moeilijke
economische tijden bespaard moet
worden, is onvermijdelijk. CD&V is
bezorgd dat eventuele besparingen
ten koste zullen gaan van het stadspersoneel, en van een goede dienstverlening, waar alle inwoners recht
op hebben. De bevoegde schepen
gaf aan dat de stad nog meer tijd
nodig heeft om keuzes te maken.
CD&V zal blijven aandringen op
verstandige, sociaal verantwoorde
keuzes, op volledige transparantie
en snelle communicatie aan het
stadspersoneel en de bevolking.

Nieuws uit de gemeenteraad

Busterminal De Lijn moet
verkeersknoop ontwarren
Misschien bent u wel een van de vele
Vilvoordenaars die dagelijks de trein neemt.
Of die met de auto langs de stationsbuurt
passeert. Dan heeft u zeker al gemerkt dat
de bussen van de Lijn en het doorgaand
verkeer tijdens de spits voor een complete
verkeerschaos zorgen voor het station en in
de omliggende straten.
CD&V wil daarvoor zo snel mogelijk een
oplossing. Daarom interpelleerde CD&Vfractieleider Patrick Boone al tweemaal
over de renovatie van het station en de
verkeersproblematiek aan het station.
Er komt schot in. De NMBS start de
renovatie van het station. De Lijn zal het
gebouw rechts naast het station afbreken.

Dan kan de lang verwachte busterminal
worden aangelegd. Zo zal de doorgang
van het verkeer op het stationsplein vlotter
verlopen.
In de toekomst onderzoekt de Lijn nog de
aanleg van een tramlijn van Zaventem naar
de Heizel, via Vilvoorde. Voor CD&V is
het van belang dat, als de tramlijn er komt,

ze zo gelegd
wordt dat ze ook
ten goede komt
aan de inwoners
van Vilvoorde.
Opdat ze de verkeersproblematiek in de
stationsbuurt en het centrum van de stad
verbetert, en niet nog meer bemoeilijkt. We
houden het dossier in elk geval warm.

Hoe harder hoe beter? Niet altijd!
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen. Ze zijn bedoeld om overlast te beperken en gehoorschade te voorkomen. Ze gelden voor alle muziekactiviteiten die
toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte
muziek wordt gespeeld. Activiteiten zoals een fanfare of een
kamerorkest... zonder versterking vallen er niet onder, evenals activiteiten die op privédomein worden georganiseerd.
CD&V wil dat de stad geluidsmeters ter beschikking stelt,
zodat jeugdhuizen of de vele talentrijke jongerenbands niet
met extra kosten worden opgezadeld. U wilt toch ook een stad
waar muziek in zit?

COMMUNICATIE: Niet alleen bij verkiezingen!
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de
communicatie na de verkiezingen plots
heel wat minder is. Voor ons telt u ook
na de verkiezingen. Een drietal keer
per jaar ontvangt u van ons dit huisaanhuis-blad. Wil u daarnaast op de
hoogte blijven van de activiteiten die

CD&V-Vilvoorde organiseert? Wil u
weten welke problemen we aankaarten
op de gemeenteraad? Wil u weten wat
we denken over uitdagingen die ook u
aangaan? Contacteer ons via de website
http://vilvoorde.cdenv.be/of per e-mail
info@vilvoorde.cdenv.be of ga naar de

CD&V-Vilvoorde facebookpagina. Want
CD&V is er voor u het hele jaar door.
Heb je vragen over CD&V-Vilvoorde?
Wil je een probleem signaleren in je
wijk? Wil je een goed idee delen? Neem
dan gerust contact op met een van ons.
We maken graag tijd!
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Activiteiten

tot de zomer

INTERVIEW

Miet Gerarts over ‘het gezin’

Op 20 mei: Goed Gezinddag CD&V in
domein Planckendael. Zin in een leuk dagje
uit? Stuur ons een mailtje op info@vilvoorde.cdenv.be en er wacht je een extraatje.
Op dinsdag 28 mei organiseert onze
seniorenafdeling een wandeling in het
kader van ‘Hartje Vilvoorde’. We bezoeken
de dekenale kerk Onze-Lieve-Vrouw van
Goede Hoop en wandelen verder naar Watersite (met een gezellige babbel in brasserie
Canal). Inschrijven bij Erik Clerckx (GSM
0475-779735) tot uiterlijk 24 mei. Vertrek
om 13u45 aan de kerk (kant C&A)
Op vrijdagavond 7 juni: ‘open politiek
café’. Meer info op http://vilvoorde.cdenv.be
De CD&V-senioren en -jongeren hebben
ook dit jaar een stand op de Avondshopping in de Leuvensestraat. Zoek en vind
ons op 28 juni.

- Heb je zelf lang getwijfeld om een gezin
te stichten, als alleenstaande mama?
Miet: Zelf kom ik uit een relatief groot
gezin met drie geweldige broers. Altijd viel
er bij ons thuis wel iets te beleven. Vandaar
dat de keuze om ooit kinderen te krijgen
en een gezinnetje te stichten bij mij niet
ver te zoeken viel. Na toch wel enige tijd
cieel, emotioneel en psychologisch - heb
ik een duidelijke keuze gemaakt om alleen
voor een kindje te kiezen… Dit heeft zo
zijn voor- en nadelen. Je moet alles alleen
beslissen, maar aan de andere kant hoef ik
dus ook geen rekening te houden met de
opinies van een partner… Onnodig gediscussieer is er niet… (lacht)
- Een hele verandering veronderstel ik?
Miet: Nu Siebren geboren is, ging een hele
nieuwe wereld voor me open… een wereld
van gelukzaligheid om een klein wondertje
te mogen zien opgroeien en opvoeden.
Maar toch ook een wereld met nog veel
vraagtekens over de toekomst. Mijn naaste
omgeving steunt me enorm in mijn keuze
en staat ook altijd paraat met woord en
daad. Dat doen ze nu en ook in de toekomst kan ik zeker nog op hen rekenen…
- Geen schrik voor de zoektocht naar
kinderopvang?
Miet: Ik heb het geluk zelf een kinderdag-

Nieuws uit het OCMW

Als CD&V-vertegenwoordigers in het OCMW volgen Christel Herbosch en Jeannine
Haesaerts van nabij de discussies over het nieuwe woonzorgcentrum op de site Broekpoort, een van de belangrijkste projecten tijdens deze legislatuur. De plannen zijn klaar en
voor het einde van 2013 moeten de werken starten. Het nieuwe woonzorgcentrum voorziet in accommodatie voor 180 mensen. Men kan er ook terecht voor kortverblijf of voor
dagopvang. Voor CD&V is het belangrijk dat een verblijf voor alle Vilvoordenaars hoe
dan ook betaalbaar blijft, en dat de start van de werken niet wordt uitgesteld. De continuïteit in de zorg voor onze bejaarden moet immers verzekerd blijven!
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verblijf te runnen, dus de zware zoektocht
naar een plekje in een crèche, die andere
ouders wel moeten maken, heb ik niet
gekend. Elke dag zijn mensen hopeloos
op zoek naar een plek voor hun ukje. De
zwangerschap hoort een zalige tijd van genieten te zijn, maar tegenwoordig is dat een
zeer stressvolle periode! Jammer! Ik zal deze
problematiek pas tegenkomen als ik Siebren
ga inschrijven in de kleuterschool. Ook
daar moet je er snel bij zijn. Als je kindje net
kan lopen, moet je al een school gezocht
hebben… ik kan er maar beter op tijd aan
beginnen dus…
- Maar niettemin, een gelukkige ouder?
Miet: Mijn ouders zeiden altijd: “elk kind
dat je opvoedt, kost een huis, weet dus
waaraan je begint.” Ik kan dan wel geen
stenen huis kopen in mijn eentje, maar
dit kleine wezentje zien opgroeien en een
mooie toekomst proberen te geven is voor
mij eens zoveel waard!

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

CD&V ging op bezoek bij Miet Gerarts, 36 jaar en kersverse, bewust alleenstaande mama van zoontje Siebren. Miet houdt zelf een
kinderdagverblijf open in Vilvoorde, en kent dus uit eerste hand de
problemen waar jonge ouders mee worden geconfronteerd.

