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Rood = oorspronkelĳk tracé voorgesteld door De LĳnBlauw en geel = voorstel CD&V Vilvoorde, met optie door Neder-Over-Heem-beek en met optie Koningslo

Vorige maand haalde CD&V de hypermoderne 
Trambus naar Vilvoorde. CD&V Direct vroeg meer 
uitleg aan gemeenteraadslid Peter Van Kemseke.

CD&V Direct: ‘Wat zĳn zoal de 
voordelen van een Trambus?’

Peter: ‘Wel, een Trambus combineert de 
flexibiliteit van een bus met de efficiëntie 
van een tram. Het is eigenlijk het beste van 
de twee werelden. Als er wegenwerken zijn 
of een ongeval, dan kan een Trambus daar 
bijvoorbeeld omheen rijden, een tram kan 
dat niet. Maar een Trambus is ook een pak 
goedkoper, zo’n 40-50%. Je moet immers 
geen tramsporen of bovenleiding aanleg-
gen. Hij is ook milieuvriendelijk en geef 
toe, het geeft de stad een heel dynamisch, 
fris uitzicht. En iedereen wil toch in een 
aantrekkelijke stad wonen?’

CD&V Direct: ‘Wordt zo’n Trambus 
nu al gebruikt?’
Peter: ‘Ja hoor, verschillende Europese ste-
den hebben de Trambus al ontdekt. Een 
goed voorbeeld is Metz, waar de stad eerst 
van plan was om een klassieke tramlijn aan 
te leggen, maar dan de voordelen van een 
Trambus heeft ingezien. In Vlaanderen is 
de Trambus nog minder bekend. Vreemd 
eigenlijk, want het is toch een Vlaams be-
drijf – Van Hool – die die maakt. Kortrijk 
en Leuven beginnen er mee te experimen-
teren, en nu dus ook Vilvoorde.’ 

CD&V Direct: ‘En voor jullie is die 
Trambus een alternatief voor de 
geplande tramlĳn?’
Peter: ‘Absoluut! Kijk, we geloven echt niet 

in het tramtracé zoals 
dat nu gepland is. 
Een tram laten rijden 
door Koningslo en 
Kassei, door straten 
die daar niet op voor-
zien zijn. Of over het 
Heldenplein en door 
de Stationlei ? Dat is 
echt geen oplossing. 
Daarom hebben we 
meer dan een jaar 
geleden al een alter-
natief tracé op tafel 
gelegd.’

CD&V Direct: 
‘Wat houdt jullie 
tracé dan in?’
Peter: ‘Ons tracé verbindt die zones in en 
rond Vilvoorde die in volle ontwikkeling 
zijn, reconversiezones, en een aantal nieu-
we woon- en bedrijfszones: de Medialaan 
met de bedrijvenzone aan de Tyraslaan; de 
reconversiezone Vilvoorde-Machelen met 
het Watersiteproject en de wijk het Broek 
met de CAT-site, waar een nieuw zieken-
huis komt. Toekomstgericht dus. Boven-
dien: met een lichtere, stillere Trambus kan 
je wel een deel van Koningslo bedienen, 
wat met
een klassieke tram totaal uitgesloten is. 
Ons tracé bedienen met een ultramoderne 
Trambus in plaats van met een traditionele 
tram is dus een gouden combinatie.’

CD&V Direct: ‘Wat zĳn de 
volgende stappen?’
Peter: ‘De meeste actiecomités lijken het 
‘Trambustracé’ te steunen, en we waren 
echt verrast door de vele positieve reacties 
van Vilvoordenaars. Hopelijk volgt het 
stadsbestuur. Ze hadden beloofd om zelf 
een tracé op tafel te leggen tegen mei 2015, 
maar dat is er nog altijd niet. Ze hadden 
ook een jaar geleden beloofd om een mo-
biliteitsplan op tafel te leggen, ook dat is er 
nog altijd niet. Hopelijk kiest de stad nu 
snel voor dit Trambustracé, anders zal het 
klassieke tramtracé aan Vilvoorde worden 
opgedrongen. En geloof me, dat is niet in 
het belang van onze stad’.

CD&V GAAT VOLUIT VOOR 
SLIMME MOBILITEIT

10 van de 16 structurele files in Vlaan-
deren situeren zich in onze regio. Over 
10 jaar zullen er 16% meer auto’s rijden 
in Vlaams-Brabant. Dit is niet houd-
baar. Nog even en we staan helemaal stil! 
Daarom wil CD&V meer en duurzamer 
openbaar vervoer in de Vlaamse Rand. 
Vlaams Parlementslid Karin Brouwers 
kwam naar Vilvoorde om zelf te horen 

wat er leeft onder 
Vilvoordenaars. Het 
leverde heel wat 
interessante sug-
gesties op, van vei-
ligere fietspaden 
tot een alternatief 
voor de tramlijn. 
Bedankt Karin!

WAT KIES JĲ: EEN KLASSIEKE TRAM OF EEN MODERNE 
TRAMBUS?
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CAMERA IN 
HOUTEM
Wie van Houtem is, kent zeker de frituur 
van Dominique. Helaas kwam de frituur 
ook een paar keer in de kranten met min-
der goed nieuws: inbraken en in februari 
een overval. De man vroeg dan ook dat 
er een bijkomende camera zou komen op 
de hoek van de Karel Trekelsstraat en het 
pleintje in Houtem. Die camera komt er 
nu, zo besliste de politieraad. CD&V-Vil-
voorde zit met maar liefst twee Houtemse 
gemeenteraadsleden in de politieraad: Bart 
Paredis en Marijke Vanhoudt. Ze zijn bei-
den heel tevreden met de extra beveiliging.

VEILIG EN DUURZAAM NAAR SCHOOL

Samen met de Provincie Vlaams-Brabant 
en gedeputeerde Tom Dehaene organiseer-
de CD&V Vilvoorde een infoavond rond 

het thema ‘Veilig en duurzaam 
naar school’. De provincie helpt 
scholen bij het uitbouwen van 
hun verkeers-en mobiliteitswer-
king. Er werd stevig nagedacht 
over een veilige schoolomge-
ving en over het begeleiden en 
sensibiliseren van de jonge fiet-
sers.
En niet alleen aan de school-
omgeving is er nog werk aan 
de winkel! Dat bewijst de 
foto van het rondpunt aan de 

Woluwelaan-Mechelsesteenweg, waar het 
ingekleurde fietspad ineens verdwenen is. 
Het kan en moet veiliger!

GEWELD TEGEN VROUWEN: ‘GEEN 
SPRAKE VAN!’, ZEGT CD&V
Elk jaar in november deelt de 
CD&V-afdeling Vrouw en Maat-
schappij witte lintjes uit aan het sta-
tion van Vilvoorde. Daarmee vragen 
ze bijzondere aandacht voor geweld 
tegen vrouwen. Misschien kreeg jij 
er ook eentje opgespeld? Op de foto 
zie je onder andere Christel 
Herbosch in actie, die voor CD&V 
in het OCMW-bestuur van Vil-
voorde zetelt.

ONDERGRONDSE PARKING ONDER DE 
GROTE MARKT: 
ook de handelaars zĳn bezorgd
Een opmerkelijk initiatief: 10 handelaars 
met een zaak op de Grote Markt uiten 
in een brief aan alle gemeenteraadsleden 
hun bezorgdheid over de geplande onder-
grondse parking. Hun bekommernissen 
zijn terecht: andere locaties zijn onvol-

doende onderzocht en de bevolking - zeker 
de inwoners die rond de Grote Markt zelf 
wonen – werden onvoldoende geïnfor-
meerd. CD&V heeft dit al enkele keren op 
de gemeenteraad gebracht en steunt dan 
ook de bezorgdheid van de handelaars.

CD&V POP-UP CAFÉ IN DE MET
In het najaar pakt CD&V uit met een 
eigen bier. Sympathisanten van CD&V 
Vilvoorde konden tijdens een Pop-up café 
in de Met, op de Vilvoordse Grote Markt, 
enkele varianten van het bier uittesten. De 
‘triple’ werd verkozen tot beste bier. Je zal 

het de komende 
maanden zeker 
nog te zien – en te 
proeven – krijgen. 
Schol!

VILVOORDS 
GROEN

Veel Vilvoordenaars blijven ons aanspreken 
over woekerend onkruid of slecht onder-
houden voetpaden. We maakten een kleine 
selectie. U mag ervan op aan dat wij dit ook 
in de gemeenteraad blijven aankaarten! 
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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 Ve
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DE COALITIE VAN OPEN VLD, N-VA, SP.A 
EN GROEN IS HALFWEG DE RIT.... WAT 
VIND JĲ ERVAN?

Onze evaluatie is duidelijk: de onroerende 
voorheffing is gestegen met 27%, het bud-
get voor jeugdbeleid is gedaald met 17%, 
dat voor sportbeleid zelfs met 34%. Vereni-
gingen betalen een pak meer om lokalen te 
huren en de leegstand in de Leuvensestraat 
is zelden zo hoog geweest. Maar wij zijn 

vooral geïnteresseerd in wat jij ervan 
denkt? Stuur ons jouw mening, sugges-
ties en ideeën. We bekijken samen wat we 
eraan kunnen doen.
Peter Van Kemseke: vankemsekepeter@
gmail.com; Bart Paredis: paredisbart@te-
lenet.be; Rosaline Muyldermans: lucienen-

rosaline@skynet.be; 
Marijke Van Houdt: marijke.vanhoudt@
hotmail.com; Josiane Makolo: josiane.
makolo@hotmail.com; Jan Piqueur: jan.
piqueur@telenet.be.

ONZE CD&V MINISTERS DENKEN AAN VILVOORDE… 
Men zou het soms vergeten, maar onze 
CD&V-Ministers zorgden ervoor dat er dit 
jaar extra middelen uitgetrokken werden 
voor het lokale niveau: 100 miljoen extra 
voor rustoorden, 60 miljoen extra voor 
subsidies voor rioleringen, 50 miljoen extra 
voor scholenbouw, 30 
miljoen extra voor ziekenhuisinvesterin-
gen, 13 miljoen voor welzijn (personen 

met een handicap en kinderopvang)… 
Deze middelen komen ook Vilvoorde ten 
goede. Zo kende CD&V Minister Crevits 
dit jaar meer dan 2.7 miljoen euro toe aan 
Vilvoorde voor scholenbouw. Belangrijk als 
je weet dat Vilvoorde met een groot tekort 
aan klaslokalen kampt. Bovendien werd in 
de tax shift een verlaging van de BTW voor 
scholenbouw voorzien, opnieuw een goede 

zaak voor het gemeente-
onderwijs.

Kerstwens Koen
Een Zalig Kerstfeest aan 
u en uw familie. Laat ons ons hart 
openstellen voor elkaar, en de warmte van 
kerst delen met al wie ze nodig heeft. 

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN MIVAVIL

CD&V-Vilvoorde is een sociale partij! 
Daarom brachten wij een bezoek aan Mi-
vavil, een Vilvoords maatwerkbedrijf dat 
dit jaar 50 jaar bestaat. Vandaag werken er 
zo’n 50 mensen met een arbeidshandicap 
die anders geen enkele kans krijgen in het 
gewone arbeidscircuit. Inpakken, herver-
pakken, sorteren en het winkelklaar ma-
ken van kleding voor de kringloopwinkels, 
het is een greep uit de werkzaamheden die 
hoofdzakelijk in het atelier in de Olmstraat 
gebeuren. Ook hun groenploegjes zien we 
regelmatig de borders in de Vilvoordse 
straten opkuisen. Het nieuwe maatwerk-
decreet maakt het deze sociale organisaties 
niet echt gemakkelijk. Ze worden immers 
steeds meer een economische speler op een 
markt waar dikwijls meedogenloze con-
currentie de bovenhand haalt. Mensen uit 
de armoede halen, met waardig werk en 
een waardig loon, dat hen volwaardig deel 

laat uitmaken van de maatschappij: daar-
om steunen wij Mivavil! Ook jij kan Miva-
vil steunen, door een ‘anonieme check’ te 
schenken van 5 euro. Doen! De bons zijn 
te koop in onze winkels of je schrijft 5 euro 
over op BE40 7341 8125 9663 met ver-
melding van “anonieme geschenkbon”

Doe met ons mee!

BINGO FOR LIFE
Na het success van vorig jaar 
organiseren enkele Vilvoordse 
verenigingen ook dit jaar weer een Bingo 
for Life, op 23 december in de Spiegeltent, 
met optredens van Op ‘t Goevallend Oeit. 
De opbrengst gaat naar de strijd tegen 
jeugdarmoede. Ook dit jaar doet CD&V-
Vilvoorde weer mee. Meer info op www.
facebook.com/bingoforlife

OOK WELKOM OP
Donderdag 21 januari nodigen wij u uit op 
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, vanaf 
18 uur in cc Het Bolwerk met gastspreker 
Piet Vanthemsche, voormalig voorzitter 
van de Boerenbond.
Ontbijtbuffet in de wijk Kassei op zondag 
17 januari vanaf 8 uur in zaal Ons Huis.


