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Woordje van voorzitter Jan Piqueur

Wij gaan voor een Warm 
Vilvoorde
Eerst en vooral wens ik u, uw familie en 
vrienden een gezond, inspiratievol, onder-
nemend en leuk 2014. Ik wens u heel in het 
bijzonder ook een ‘goedgezind’ 2014. Want 
bij CD&V kiezen we uitdrukkelijk voor een 
goedgezinde samenleving. Dat is óns ant-
woord op verzuring en individualisme.

Bij CD&V worden we goedgezind van een 
Vilvoorde:
• waar er kwaliteitsvolle en betaalbare wo-

ningen zijn, ook voor jonge gezinnen
• waar geïnvesteerd wordt in de vele vereni-

gingen, die alle bevolkingsgroepen samen-
brengen, en waar niemand wordt achterge-
laten

• waar onze kinderen en jongeren nog jong 
mogen zijn zonder dat er een GAS-ambte-
naar om de hoek loert

• waar voldoende aandacht gaat naar de leef-
baarheid en netheid van de wijken

• waar onze senioren gezond en waar nodig 
met de juiste zorg ouder kunnen worden

• waar ondernemingen kansen krijgen
• … en nog zoveel meer …

Wij vragen ons ook af  wat u als Vilvoorde-
naar goedgezind maakt. Daarom organiseer-
den wij vorig jaar een politiek café en trokken 
we met onze borrelkar naar de wijken om te 
horen wat er leeft. Heeft u dit gemist? Geen 
nood, want ook de volgende weken en maan-
den komen we naar u toe. Om te luisteren 
hoe wij van Vilvoorde een stad maken waar 
vooral goedgezinde mensen wonen. U mag 
erop rekenen: als grootste oppositiepartij 
brengen wij uw stem tot op de gemeenteraad. 

En als u nog geen goed voornemen heeft 
voor 2014, dan nodig ik u alvast van harte uit 
om aan te sluiten bij een fantastische groep 
mensen die zich engageert om van Vilvoorde 
een echt goedgezinde stad te maken! 

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Nieuwjaarsreceptie
We vieren het nieuwe jaar graag samen met u. 
Daarom nodigen we u uit op onze jaarlijkse 
receptie, op donderdag 16 januari, om 19u in de 
ontmoetingsruimte van cc Het Bolwerk. U kan 
er persoonlijk kennismaken met Vlaams parle-
mentslid Peter Van Rompuy, met de voorzitter 
van JONGCD&V Tom Vandekendelaere en met 
al onze mandatarissen. U kan er genieten van al-
lerlei hapjes gemaakt door verschillende Vilvoor-
dse gemeenschappen. En u komt er te weten wie 
onze CD&V-jongeren zullen verkiezen tot meest 
verdienstelijke Vilvoordse jongere(n) van 2013. 
Wil u erbij zijn, of  een handje toesteken, neem 
dan gerust contact op: info@vilvoorde.cdenv.be



Bart: ‘Ik word goedgezind van een be-
tere mobiliteit in Vilvoorde, met beter 
openbaar vervoer en meer aandacht 
YRRU�ÀHWVHUV�HQ�YRHWJDQJHUV��,N�KRRS�
dat in 2014 het verkeer minder stil staat 
in Vilvoorde.’
Bart Paredis is gemeenteraadslid en 
woont in Houtem.

Erik: ‘Ik ben niet alleen begaan met de 
toekomst van onze kinderen en klein-
kinderen, maar ik ben ook actief  bezig 
om het ouderlingenbeleid mee vorm te 
geven. Voor 2014 hoop ik dat de ver-
schillende generaties, jong en oud, nog 
beter zullen samenwerken. 
Erik Clerckx is voorzitter van de 
CD&V-senioren.

Jeannine: ‘Ik word goedgezind van 
zorg op maat voor iedereen, met het 
nieuwe rustoord en een goed werkend 
OCMW dat mensen de kansen geeft die 
ze verdienen. Voor 2014 wens ik elkeen 
een goede gezondheid toe?’ 
Jeannine Haesaerts is OCMW-raadslid 
en woont in Kassei.

Christel: ‘Ik word goedgezind als ik al 
die onderwijzers en leraars zie die zich 
elke dag inzetten voor onze kinderen 
en jongeren. Voor 2014 hoop ik dat er 
in Vilvoorde meer inspanningen komen 
om het Nederlands te ondersteunen.’ 
Christel Herbosch (links op de foto) zit 
voor CD&V in het Vast Bureau van het 
OCMW en woont in Koningslo.

Marijke: ‘Net zoals mijn man, Jo-
han Gielen, en mijn kinderen word ik 
goedgezind als mensen zich inzetten 
voor anderen. Voor 2014 hoop ik dat 
Vilvoorde zich blijft inzetten voor orga-
nisaties als (W)armkracht.’ 
Marijke Vanhoudt is gemeenteraadslid 
en woont in de wijk Far West.

JONGCD&V Vilvoorde: ‘In 2013 kre-
gen de CD&V-jongeren er een aantal 
nieuwe leden bij, iets waar de hele partij 

JRHGJH]LQG�YDQ�ZRUGW��$QQ�6RÀH�HQ�
Samuli hebben als twee inwijkelingen 
XLW�*HQW�RQJHORRÁLMN�YHHO�]LQ�RP�]LFK�
te engageren in JONGCD&V Vilvoor-
de. Hilde en de twee Glenn-en worden 
goedgezind van een toffe babbel, onder 
andere over de ideeën die ze hebben 
om van Vilvoorde een ‘jonge’ stad te 
maken. En de plannen die ze maken 
worden in de gemeenteraad vertaald 
door Josiane, ons jongste gemeente-
raadslid. 
Op 4 januari kwam u hen misschien al 
tegen in de Leuvensestraat, met hun 
actie ten voordele van een goed doel in 
Bolivië. 
U hoort zeker nog van al dit aanstor-
mend politiek talent! 

Dien: ‘Ik word goedgezind als kinderen 
zorgeloos kunnen spelen in Vilvoorde 
en jongeren hier op een veilige manier 
kunnen uitgaan. Voor 2014 hoop ik dat 
de stad voldoende middelen zal voor-
zien voor het verenigingsleven. 
Dien is secretaris van CD&V-Vilvoorde.
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“GOEDGEZIND 
ALS ER ZICH IN 

ELKE STRAAT EEN 
FIETSPAD BEVINDT”

Waar worden Vilvoordse 
‘ceedeeënveeërs’ 
goedgezind van? 
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Deze keer konden we Rosaline 
Muyldermans, een van onze 
gemeenteraadsleden, strikken 
voor een interview. Het is dui-
delijk dat CD&V-Vilvoorde heel 
wat sterke vrouwen heeft!

- Rosaline, hoe ben je eigenlijk in de 
gemeentepolitiek gerold? 
Rosaline: ‘Op een mooie zomer-
dag, werd er mij gevraagd om op de 
CD&V-lijst te staan en actief  mee te 
werken aan de voorbereidingen van de 
gemeenteraadsverkiezingen. De eerste 
vraag die in me opkwam, was: ‘wat 
wordt er van mij verwacht?’ Het ant-
woord was kort en bondig: ‘Gewoon 
jezelf  blijven en doen waarmee je nu 
reeds bezig bent’. Ik had al bijna direct 
“ja” gezegd , maar het thuisfront moest 
er natuurlijk ook nog mee akkoord 
gaan. Want zo werkt het in ons gezin. 
Gelukkig kwam dat akkoord er snel.’ 
(lacht)

- Dat moet toch een hele verandering 
geweest zijn, niet?
Rosaline: ‘Tja, het werden drukke tij-
den. Na de verkiezingen kwam alles in 
een stroomversnelling terecht wanneer 

ik gevraagd werd om gemeenteraadslid 
te worden. Ik kwam daar in een voor 
mij totaal onbekende wereld terecht, 
maar ik dacht terug aan de woorden 
“gewoon jezelf  blijven en doen waar-
mee je bezig bent”, en met wat hulp 
van een aantal ervaren vrienden lukt 
het aardig. Het is echt wel boeiend en 
leerrijk.’

- Wat spreekt je dan zo aan in de lokale 
politiek?  
Rosaline: ‘Vooral de vele sociale con-
tacten spreken mij aan, ook die over de 
partijgrenzen heen. Want ook al zitten 
we in de oppositie, toch willen we een 
zo constructief  mogelijke rol spelen 
in het belang van onze stad, en dan is 
samenwerken met respect voor mekaar 
toch de enige manier. Maar als het niet 
goed is, zeggen we het natuurlijk ook.’ 
(lacht)

- Waar focus je zoal op in de gemeen-
teraad?
Rosaline:�¶,N�]HW�PLM�VSHFLÀHN�LQ�RP�GH�
leefbaarheid binnen onze stad te verbe-
teren, wonen en werken beter te laten 
samengaan en het Vlaams karakter van 
Vilvoorde te bewaren.  Dat is een hele 
boterham, maar toch tracht ik mijn an-

dere taken als vrijwilliger naar behoren 
te vervullen: het Rode Kruis, Kind en 
Gezin, Femma en actief  zijn binnen de 
parochie van Peutie.’

- Dat is heel wat! Hoe slaag je erin zo 
gedreven te blijven?
Rosaline: ‘Het familiaal leven is heel 
belangrijk voor mij, het is eigenlijk de 
basis om al het andere te kunnen doen. 
$OV�ÀHUH�RPD�YDQ�YLHU�NOHLQNLQGHUHQ�
zijn de dagen goed gevuld. Hen opvan-
gen na schooltijd, taxichauffeur spelen 
naar diverse na-schoolse activiteiten en 
stand-by zijn wanneer er eens bij ziekte 
moet ingesprongen worden. Kortom, 
datgene wat iedere oma met het hart op 
de juiste plaats doet.’

- Is er dan nog tijd om van het leven te 
genieten?  
Rosaline: ‘Wanneer je al die dingen die 
ik heb opgesomd graag en met hart en 
ziel doet, dan is dat reeds genieten. Al 
is er altijd nood aan momenten waar 
je eens aan jezelf  denkt en wat ‘quality 
time’ gaat inbouwen. En om overeind 
te blijven wanneer de K-ziekte je pad 
kruist. Ik hoop in elk geval om dit alles, 
zolang de gezondheid het toelaat, nog 
jaren te mogen verder doen.’

 “GOEDGEZIND ALS 
ER EEN BELEID 

KOMT DAT JONG 
EN OUD VERBINDT”

Interview
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Buurtbabbels!
In de kerstperiode reden we met onze 
‘borrelkar’ door Houtem, Faubourg 
en Koningslo, en overtuigden we heel 
wat inwoners om een jenever of  een 
warme chocomelk te komen drinken 
met ons en hun buren. Want dat is waar 
‘politiek’ voor ons om gaat: ter plekke 
gaan luisteren naar wat Vilvoordenaars 
bezighoudt en kijken wat we er samen 
aan kunnen doen. Onze ‘borrelkar’ gaat 
ook in 2014 de boer op, in de andere 
wijken. Maar als u ergens mee zit, hoeft 
u niet te wachten tot we langskomen. 
Gewoon even mailen kan ook: info@
vilvoorde.cdenv.be

CD&V, ook voor jou!
Een 3-tal keer per jaar ontvangt u van ons dit huis-aan-huisblad. Wil u meer weten 
over de activiteiten die CD&V-Vilvoorde organiseert? Wil u weten welke problemen 
we aankaarten op de gemeenteraad, of  wil u zelf  ook meewerken? Contacteer ons 
dan via de website http://vilvoorde.cdenv.be/contacteer-ons of  per e-mail info@
vilvoorde.cdenv.be. Of  ga naar de CD&V-Vilvoorde facebookpagina: https://www.
facebook.com/CDV1800. Liken dus! En als u ons een mailtje stuurt, krijgt u elke 
maand gratis onze digitale nieuwsbrief. Want CD&V is er voor u het hele jaar door.

In de bloemetjes gezet: 

Patrick Boone
Begin dit jaar gaf  Patrick Boone, na 
een jarenlange inzet in de Vilvoordse 
gemeenteraad, de fakkel van CD&V-
fractievoorzitter door aan Peter Van 
Kemseke. Patrick kent als geen ander 
de werking van de gemeenteraad en 
is ook een van de sterkhouders van 
CD&V, wijk Kassei. We kijken uit naar 
zijn wijze raad die hij ons vanuit het 
bestuur zal blijven geven. Een warme 
dank-je-wel van ons allen, Patrick!

Het nieuwe jaar gaf  ons ook een 
nieuw gemeenteraadslid en een nieuwe 
fractieleider. Peter is diplomaat, werkt 
op het kabinet van Europees President 
Herman Van Rompuy, en is professor 
Internationale Politiek aan de KULeu-
ven. Gelukkig toeval: met de komst van 

Peter, die in Faubourg woont, zijn in de 
groep van CD&V-mandatarissen nu alle 
Vilvoordse wijken vertegenwoordigd. 
Spreek dus gerust uw ‘wijkmandataris’ 
aan als er problemen zijn, of  beter nog, 
als u nieuwe ideeën heeft. 

vankemsekepeter@gmail.com

… en welkom aan de nieuwe CD&V-fractieleider: 

Peter Van Kemseke


