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Diner Dansant
U bent van harte welkom op
onze 6de diner dansant die doorgaat op vrijdag 19 september
2014 om 19 uur in cc Het Bolwerk.
Na het aperitief kunt u vrij kiezen
uit een visbuffet en een vleesbuffet met warme en koude gerechten,
gevolgd door typische Belgische
desserten. Na het diner zet discobar
“The Sound Machine” de dansavond in.
Om praktische redenen vragen wij
u te reserveren via e-mail: info@
vilvoorde.cdenv.be of gsm 0495/62
44 20. Tot dan!

Nieuw politiek jaar
De maand september is niet alleen het begin van een nieuw
schooljaar. Het is ook het begin van een nieuw politiek werkjaar.
Op de gemeenteraden van september, oktober, november en
december staan heel wat punten die ook u ongetwijfeld aanbelangen: een beslissing over de ondergrondse parking, over
GAS-boetes en het budget van 2015, discussies over mobiliteit,
en veel meer. Wil u zelf iets op de gemeenteraad brengen? Laat
het ons weten op info@vilvoorde.cdenv.be, en we nemen zeker
contact op met u.

CD&V zegt neen tegen hogere
gemeentebelastingen
Bent u ook zo geschrokken toen u uw aanslagbiljet
bekeek? U zou voor minder! Ook CD&V schrok toen ze
de plannen van het stadsbestuur vernam.
Lees meer op pagina 4 en reageer!

Vilvoorde, dure stad?
Bent u ook zo geschrokken toen u uw aanslagbiljet bekeek? U zou
voor minder! Ook CD&V schrok toen ze de plannen van het stadsbestuur vernam. We geven u tekst en uitleg.

Waarom betaalt u nu zoveel
meer?
Omdat SP.a-Groen, Open VLD en
NVA eind vorig jaar beslisten de ‘opcentiemen op de onroerende voorhefu een eigen huis bezit) te verhogen met
deze verhoging.
Hoeveel bedragen de opcentiemen nu in Vilvoorde?
CD&V hield de opcentiemen jarenlang op 1200, nu worden ze verhoogd
tot 1500. Dit betekent dat u op elke
Vlaanderen betaalt 15 euro extra aan
Vilvoorde betaalt. Vroeger was dat dus
12 euro.
Is dat veel?
Ja. In Vilvoorde liggen de opcentiemen een pak hoger dan het Vlaams
gemiddelde. Voor veel Vilvoordenaars
betekent dat al snel 200 tot 400 euro
per jaar extra gemeentebelasting. Ter
vergelijking: een Vilvoordenaar die nu
aan de stad Vilvoorde 1500 euro onroein buurgemeenten Steenokkerzeel 450
euro minder en in Grimbergen zelfs
600 euro minder moeten betalen.
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Is dat eenmalig?
Nee. SP.a-Groen, Open VLD en NVA
hebben beslist dat deze belastingverhoging elk jaar geldt. Daarbij komen nog
een hele reeks andere nieuwe of hogere
belastingen, en dat terwijl o.a. Open
VLD vóór de verkiezingen beloofd had
de belastingen niet te zullen verhogen.
Tegelijk gaat de stad ook fors bijlenen.
Leningen die moeten worden afbetaald
mét een interest.
Wat gebeurt er met al dat
geld?
Een deel gaat naar goede investeringen
Maar een deel wordt volgens ons niet
zo verstandig gebruikt, bijvoorbeeld
om een ondergrondse parking onder
de Grote Markt aan te leggen. Dit zal
trekken. De werken zullen uiteraard gedurende heel 2016 ook heel wat hinder
veroorzaken in het stadscentrum. En
wedden dat nadien ook de parkeertarieven duurder zullen worden?
Is er niets aan te doen?
Toch wel. Maak duidelijk aan uw stadsbestuur dat u het niet eens bent met
deze beslissing. Een aantal inwoners
hebben een petitie opgestart. CD&V
steunt deze petitie. Tekenen maar! U
vindt de petitie op onze website
www.vilvoorde.cdenv.be
Voor meer info:
vankemsekepeter@gmail.com

Bedankt
beste
kiezer!

Bij de jongste verkiezingen voor het
Vlaams Parlement en het Federaal Parlement kon u stemmen op twee kandidaten
van CD&V-Vilvoorde: Jan Piqueur en
Peter Van Kemseke. De volledige CD&Vafdeling zette zich wekenlang in om brochures in de brievenbussen te steken, mee
te gaan op huisbezoek of verkiezingsborden te plaatsen. En met succes, want de
nieuwe CD&V-ploeg haalde in Vilvoorde
een goed resultaat. We willen iedereen
bedanken die dit mee mogelijk maakte:
alle inwoners die een bord wilden zetten in
aan hun raam of die ons gastvrij ontvingen wanneer we aanbelden. En natuurlijk:
dank aan alle Vilvoordenaars die CD&V
stemden! Op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018!!

CD&V
komt bij
u langs
Niet alleen tijdens de verkiezingscampagne leggen we huisbezoeken af. We
komen ook na de verkiezingen graag
langs om naar u te luisteren. Stuur een
mailtje naar info@vilvoorde.cdenv.be
en we komen zeker even op bezoek.

Veilig naar school in Vilvoorde!
CD&V vindt het belangrijk dat onze
schoolgaande jeugd op een aangename en
vooral veilige manier naar school gaat of
schapswachten en politie-agenten gedu-

dat plots stopt en uitloopt op geparkeerde

het begin van het schooljaar) te laten waken
aan gevaarlijke kruispunten op weg naar
school. Of door streng op te treden tegen
stoepparkeren. En natuurlijk ook door een

Vilvoorde centrum: jan.piqueur@telenet.be;
Broek: glenndeclercq1@hotmail.be;

het weten aan uw CD&V-mandataris of
wijkverantwoordelijke:

Far West: johan.gielen@sales.berner.be;
Faubourg: glenn_van_kerkhoven@hotmail.
com;
Kassei: werner.grauwels@skynet.be;
Koningslo: christel.herbosch@telenet.be;
Houtem: engelbert.vandam@telenet.be of
bart.paradis@telenet.be;
Peutie: rosalie.muyldermans:
lucienenrosaline@skynet.be.

Vandaar ook dat CD&V-Minister Hilde
Crevits als Vlaams Minister van Openbare
Werken alle steden en gemeenten vroeg om
langs gemeentewegen een extra onderhoudsbeurt te geven. In Vilvoorde is er wat
dat betreft nog werk aan de winkel. Kijk
maar naar het voetpad in de Damstraat in
Houtem. Wat ooit een breed voetpad was,
is nu grotendeels overwoekerd. Maar ook

CD&V wil een properder Vilvoorde
Wie de voorbije maanden door Vilvoorde
wandelde, merkte dat op heel wat plaatsen
het onkruid serieus de kop opstak. CD&V
kreeg daarover reacties van inwoners
uit Koningslo, Houtem en Far West. Ze
beklaagden zich over slecht onderhouden
aanplantingen en over niet verwijderde
distels. Bovendien was dat vaak het geval
op plaatsen waar de stad zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud. CD&V-

gemeenteraadslid Bart Paredis bracht dit
punt op de gemeenteraad: ‘Als inwoners te
laat hun onkruid verwijderen, riskeren ze
een GAS-boete tot 250 euro. Wat gebeurt
vroeg hij zich af. Bovendien is ook niet
meteen voor iedereen duidelijk wat inwoners moeten onderhouden, en wat de stad
moet onderhouden. De bevoegde schepen
beloofde snel beterschap.

En ook dit komt er aan…
Behalve onze jaarlijkse Diner-Dansant
staan er nog heel wat activiteiten op
stapel.
Op zondag 7 september is er ontbijtbuffet in het Gildenhuis in de Kerk-

De CD&V-SENIOREN organiseren
op donderdag 25 september een wandeling in het Domein 3 Fonteinen te
Vilvoorde met bezoek aan de nieuwe
Japanse tuin. Samenkomst om 14 uur
aan het cafetaria Domein 3 Fontei-

8.00u-11.00u voor de prijs van 5€).

0475/77 97 35).

Op 12 oktober gaat onze afdelingsdag
Al deze activiteiten staan uiteraard open
voor iedereen! Maar een handje toesteken of op een andere manier meewerken, kan natuurlijk ook. Neem dan
zeker contact op via info@vilvoorde.
cdenv.be
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Ontmoet Hilde Grillet, de toffe
kleuterjuf van Jong-CD&V Vilvoorde

Interview:

- Hilde, vanwaar eigenlijk jouw keuze voor
het onderwijs?
Hilde: Al enkele jaren ben ik actief in het
jeugdwerk, als animator tijdens de schoolvakanties bv, maar ook als Chiroleidster.
De ervaringen die ik daar opdeed, zorgden
ervoor dat ik ontdekte dat het leren van en
met kinderen eigenlijk mijn grote passie is.
Leraar zijn is voor mij het mooiste beroep

dat er is: een leerkracht begeleidt kinderen
in hun leren én in hun leven. Vanuit dit idee
startte ik in september 2011 de opleiding
“Bachelor in het kleuteronderwijs” aan de
Thomas More Hogeschool in Mechelen.
- En met succes blijkbaar. Volgend schooljaar wordt belangrijk voor jou, niet? Kijk je
er naar uit?
Hilde: Absoluut! Vanaf 1 september start ik
mijn job als kleuterjuf. Dit is best spannend!
Dit is niet alleen een hele uitdaging voor
me, maar ook een hele opluchting. Eindelijk
kan ik doen waar ik jaren van gedroomd
heb: “juf Hilde” zijn in mijn eigen klas.
- Klinkt goed. En hoe heb je je daarop
voorbereid?
Hilde: Wel, binnen mijn opleiding heb ik
veel stages gevolgd in diverse scholen in
en rond Vilvoorde. Uit deze stages heb
ik enorm veel geleerd. De feedback van
mijn stagebegeleiders en mentoren zorgde
ervoor dat ik me voldoende kon voorbereiden op mijn komende carrière als kleuterjuf. Ik heb ook een internationale stage
gelopen, in Bolivia gedurende een dikke 4
maanden. Wat ik daar heb geleerd, is on-

beschrijfelijk. Als leerkracht verruim je niet
enkel je eigen denken, maar ook je aanpak
met en naar de kleuters toe.
- Je bent dus kleuterjuf. Waarom vind je
eigenlijk dat kleuteronderwijs zo belangrijk?
Hilde: Het kleuteronderwijs vormt de basis
voor de verdere schoolcarrière van het
kind. Het bereidt het kind voor om vlot te
kunnen doorstromen naar het lager onderwijs, wat, naar mijn mening, van cruciaal
belang is.
- Heb je tot slot nog tips voor jonge ouders
die hun kleuters naar school sturen?
Hilde: Aangezien ik zelf geen ouder ben,
vind ik het moeilijk om me hierover uit
te spreken. Wat ik echter wel graag zou
meegeven is dat men de waarde van het
kleuteronderwijs zeker niet mag onderschatten. Vaak wordt de kleuterklas gezien
als een plek waar het kind “maar” speelt.
Dit spelen is echter het échte leren. Je kind
naar de kleuterschool sturen draagt bij tot
de volledige ontwikkeling van het kind en is
niet enkel nu van waarde, maar ook in het
latere leven van het kind.
- Helemaal mee eens. veel succes alvast!

Nachtvluchten over Koningslo
Vliegtuiglawaai staat opnieuw op de
politieke agenda! Na een beslissing van
een Brusselse rechtbank om een aantal
vluchtroutes boven Brussel te schrappen, is
er een groot risico dat de Noordrand in de
toekomst nóg meer vluchten te verwerken
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krijgt. Velen zien daardoor hun rust ernstig
verstoord, wat slecht is voor de gezondheid
en de levenskwaliteit. Ook een deel van
de Vilvoordenaars, in Koningslo, worden
getroffen en zullen mogelijks nog meer
getroffen worden. CD&V vraagt dat er

snel een goede en vooral eerlijke oplossing
moet komen, gebaseerd op het akkoord dat
staatssecretaris Etienne Schouppe in 2010
onderhandelde, het zogenaamde PlanSchouppe. Uw aanspreekpunt in Koningslo
is christel.herbosch@telenet.be
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Het begin van het schooljaar is
niet alleen spannend voor de
kinderen en hun ouders, maar
ook voor de vele onderwijzers
en leerkrachten die met goede
moed terugkeren naar hun
leslokalen. Dat goed onderwijs
enorm belangrijk is voor CD&V
is natuurlijk niets nieuws. Precies daarom werd enkele weken
geleden Hilde Crevits (CD&V)
de nieuwe Vlaamse Minister van
Onderwijs. Maar wij focussen
vandaag op een andere Hilde:
Hilde Grillet, lid van onze Vilvoordse JONGCD&V én kersverse kleuterjuf in Vilvoorde. Een
korte kennismaking.

