
1

Schrĳf je met het hele gezin in op  
www.cdenv.be/gezinsdag

Met exclusief  
optreden van K3

KOM NAAR  
ONZE  
GEZINSDAG
ZONDAG 22 MEI 2016  
Plopsaland De Panne

Nog geen plannen voor 
Pinksterdag, 22 mei? Ga dan 
samen met je hele familie en 
met ons mee naar Plopsaland in 
Adinkerke. We vertrekken met een 
bus vanuit Vilvoorde en houden het 
natuurlĳk betaalbaar via stevige 
kortingen (en al helemaal gratis 
voor de allerkleinsten). Klap op 
de vuurpĳl: een optreden van K3! 
Alle info op onze website www.
vilvoorde.cdenv.be of bĳ Jan 
Piqueur op 0495/62 44 20. 

vilvoorde.cdenv.be
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VILVOORDE

FEESTEN 
MET K3 IN 
PLOPSA-
LAND! 

GOED GEZIND 
ONDERWEG

WINKELCENTRUM UPLACE? NEE 
MAAR WEL EEN WINKELCENTRUM 
RENAULTSITE? LOGISCH?

Het be-
drijf Alcopa wil een winkelcentrum van 
zo’n 19.000 m² uit de grond stampen op 
de oude Renaultsite. Al in december 2014 
toonde het stadsbestuur zich voorstander. 

Volgt u nog? Wij niet. De stad is tegen Up-
lace, net als CD&V, omdat het de dood-
steek is voor de Leuvensestraat en slecht is 
voor de mobiliteit in onze regio. Maar een 
winkelcentrum 500 meter dichter bij het 
centrum, dat kan wel? Nee, vindt CD&V, 
en we staan niet alleen: ook VOKA, UNI-
ZO en ACV hebben twijfels.
Gemeenteraadslid Peter Van Kemseke: 
‘Een sporthal, een voetbalterrein, een klim-
zaal of wat extra groene ruimte, allemaal 
prima. Dat zou trouwens goed aansluiten 
bij de nieuwe woonzone die - samen met 
een nieuwe school - aan de overkant zal 
komen en de Schaarbeeklei opnieuw op-
waarderen. Maar baanwinkels?! Dat is nog 
maar eens een slag in het gezicht van het 
handelscentrum.’

WAAR EEN WĲ IS, ZĲN ER ... 
LEERLINGEN
Wat moeten jongeren eigenlijk kennen en 
kunnen als ze afstuderen? CD&V Vilvoor-
de organiseerde een online enquête en ons 
jongste lid Naomie Shenisi Beto bezorgde 

de resultaten aan minister van onderwijs 
Hilde Crevits (CD&V). Met op nummer 
één: zich goed kunnen uitdrukken in de 
eigen taal. Alle resultaten op onze website.
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CD&V VILVOORDE: DE NIEUWE 
BESTUURSPLOEG IS ER KLAAR VOOR!
Op onze nieuwjaarsreceptie werd onze be-
stuursploeg grondig vernieuwd! Samen met 
onze meer ervaren krachten verwelkomen 
we een pak nieuwe mensen. In de nieuwe 
bestuursploeg ligt de gemiddelde leeftijd 
zeker zo’n 25 jaar lager. Bovendien zullen 
twee nieuwe jongeren voortaan in tandem 

het voorzitterschap van JONGCD&V op-
nemen: Glenn Van Kerkhoven en Helena 
Polfliet. Dat ze voor een duobaan kiezen, 
is veelzeggend: onze jongeren voelen spon-
taan aan hoe belangrijk samenwerking is, 
ook in de politiek.

WAAR EEN #WĲ IS, ZĲN ER ... 
VROUWEN!

Ken jij ‘Vrouw & Maatschappij’, de 
vrouwenbeweging van CD&V? Wel, op 
8 maart - Internationale Vrouwendag - 
hebben we in Vilvoorde een afdeling van 
Vrouw & Maatschappij opgericht onder 
voorzitterschap van Josiane Makolo. Josi-
ane heeft de voorbije jaren politieke erva-
ring opgedaan in de Vilvoordse gemeente-
raad en wordt nu bestuurslid van Vrouw 
en Maatschappij Nationaal. Josiane heeft 
er alvast zin in: ‘Het wordt een hele uitda-
ging maar ik ben heel enthousiast om zo-

veel mogelijk vrouwen uit Vil-
voorde te overtuigen om mee te 
werken. Wat vinden vrouwen 
van de combinatie werk en 
gezin of van buitenschoolse 
kinderopvang? Hoe stoppen 
we huiselijk geweld? Het zijn 
thema’s die meer aandacht 
verdienen. We hebben toffe 
mannen in CD&V Vilvoor-
de, maar ik wil ervoor zorgen 
dat de ideeën van vrouwen 
nog sterker aan bod komen’. 

Ze weet ook al hoe ze de rol in het bestuur 
van Vrouw & Maatschappij Nationaal 
zal invullen: ‘Ik wil de bezorgdheden van 
vrouwen in Vilvoorde ook bovenlokaal 
aankaarten. Vilvoorde heeft verschillende 
gemeenschappen en een heel jonge bevol-
king. Vrouw & Maatschappij moet daarop 
inspelen’. 

Heb je interesse om mee te werken met 
ons, als individu of als vrouwenbeweging?
Neem dan snel contact op met Josiane: jo-
siane.makolo@hotmail.com

WERNER 
GRAUWELS 
BRENGT 
KASSEI IN DE 
GEMEENTERAAD

Op 25 april legt 
Werner Grau-
wels de eed af als 
CD&V-gemeen-
teraadslid. Werner 
woont met zijn 
gezin in de wijk 
Kassei en is er al 

jaren heel actief in de parochiale werking. 
Woon je in Kassei en wil je iets kwijt over 
jouw wijk? Neem dan contact op met  
werner.grauwels@skynet.be

WAAR EEN 
#WĲ IS, ZĲN 
... ONZE LOKALE 
HANDELAARS 
(OOK OP 
MARKTROCK!)
Ze zijn de economische 
motor van het centrum 
en de wijken: onze 
lokale handelaars. 
CD&V vraagt al lang 
dat het stadsbestuur 
hen meer zou betrek-
ken bij het beleid. 
Zo stelden we voor 
dat de ‘middenstandsraad’ - een adviesraad 
van lokale handelaars - opnieuw werd op-
gericht. Met succes!
Maar er is nog veel werk aan de winkel. 
Bij de laatste kerstmarkt kwamen de food-
trucks bijvoorbeeld van buiten Vilvoorde. 
Geen tweede keer, vindt CD&V-gemeen-
teraadslid Bart Paredis: ‘We vragen dat lo-
kale sportclubs of jeugdverenigingen volop 
de kans krijgen om mee te werken aan 
alle evenementen in Vilvoorde, zoals aan 
Marktrock, om op die manier een centje 
bij te verdienen, bijvoorbeeld door te tap-
pen. Even belangrijk is dat de lokale horeca 
betrokken wordt. De stad steekt zelf ook 
geld in de organisatie van Marktrock (zo’n 
33.000 euro plus logistieke steun), dus is 
het logisch dat ook onze lokale economie 
iets terugkrijgt’.

Josiane Makolo in gesprek met federaal parlementslid Els 

Vanhoof (Voorzitter Vrouw & Maatschappĳ)
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LANGER THUIS BLĲVEN 
WONEN MET PROVINCIALE 
AANPASSINGSPREMIE

De meeste mensen blijven graag zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving wo-
nen, maar vaak is het ook een noodzaak. 
In Vlaams-Brabant is er immers een tekort 
aan voorzieningen voor ouderen en perso-
nen met een beperking. Daarom kent de 
provincie Vlaams-Brabant aanpassingspre-
mies toe.
Alle werken om je woning aan te passen 
aan je fysieke mogelijkheden komen in 
aanmerking: aangepast sanitair zoals een 
inloopdouche of verhoogde wc, een trap-
lift of hinderlijke drempels wegwerken. De 
premie bedraagt 50% van de kostprijs, met 
een maximum van 2.500 euro. In Vilvoor-

de werden in 2015, 16 
premies toegekend. Op-
vallend: in de rand rond 
Brussel worden veel 
minder aanpassingspre-
mies aangevraagd dan 
in de rest van Vlaams-
Brabant, terwijl net 
daar veel ouderen met 
een beperkt inkomen 
wonen. Met wat ex-
tra reclame zouden de 
premies nog meer te-
recht kunnen komen 
bij wie ze het meest 
nodig heeft. 

WONINGDELEN: WONEN VAN DE 
TOEKOMST?
De provincie trekt resoluut de kaart van 
betaalbaar en duurzaam wonen. Daarom 
ondersteunen we vernieuwende woonvor-
men. Woningdelen omvat: zorgwonen, co-
housing, optimaliseren van grote verkave-
lingen en hergebruik van grote panden en 
hoeves. ‘Woningdelen biedt een antwoord 
op uitdagingen als gezinsverdunning, ver-
grijzing, betaalbaar wonen, vereenzaming 
of verloedering van waardevol patrimo-
nium.’ zegt Tom Dehaene, gedeputeerde 
voor wonen. 
De provincie gaf aan 19 vernieuwende, 

duurzame en oplossingsgerichte projecten 
een subsidie.
De provincie wil de knelpunten waarop 
deze projecten stuiten in kaart brengen. 
Hun oplossingen maken we bekend, zo-
dat anderen er hun voordeel mee kunnen 
doen. Tegelijk willen we de gemeenten 
en de Vlaamse en federale overheid erop 
wijzen dat woningdelen een betaalbare en 
duurzame manier van wonen is die een 
oplossing kan bieden voor een aantal maat-
schappelijke uitdagingen.

PROVINCIE 
STEUNT 
PROJECTEN 
DIE WOON-
OMGEVING 
VERBETEREN

In een aantal buurten en sociale 
woonwijken staat de leefbaarheid 
soms onder druk. Een speeltuintje, 
een gezellig buurtlokaal of wat ex-
tra groen in de straat kunnen dan 
een groot verschil maken. Omdat 
we willen dat het in alle wijken in 
de provincie aangenaam wonen is, 
steunt de provincie projecten die 
de woonomgeving opwaarderen 
met een subsidie tot 20.000 euro. 
Projecten kunnen ingediend wor-
den door gemeenten, OCMW’s en 
sociale huisvestingsmaatschappijen. 
‘Participatie van de bewoners is wel 
cruciaal.’, zegt Tom Dehaene, ‘enkel 
met betrokkenheid van de buurt 
heeft een project kans op slagen.’
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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:
Uw lokale contactpersoon:
Jan Piqueur
jan.piqueur@telenet.be
www.vilvoorde.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/CDV1800
 

Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (tom@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Join de Club van WĲ
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/mĳncdenv
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WAAR EEN #WĲ IS, ZĲN ER ...  
PERSONEN MET EEN BEPERKING

De toegankelijkheid van mensen met een 

beperking wordt bepaald door een ‘keten 
van toegankelijkheid’. Wanneer bijvoor-
beeld een persoon met een beperking op 
restaurant wil gaan kunnen een aantal 
schakels zorgen voor problemen: de bus 
is niet toegankelijk, er is geen aangepaste 
parking in de omgeving, de inkom van het 
restaurant heeft treden, het toilet bevindt 
zich in de kelder of het lettertype van de 
menukaart is te klein. Enkel als de volledi-
ge keten toegankelijk is, kan  een persoon 
met een beperking actief deelnemen aan 

het dagelijks leven. 

Samen met 
de werkgroep CD&V Handicap & SA-
MENleven, gaan wij werk maken van een 
betere toegankelijkheid. Wil je mee op pad 
gaan om locaties op te meten of  ken je zelf 
plekken die voor problemen zorgen? Laat 
het weten aan Jan Piqueur (jan.piqueur@
telenet.be)

WAAR EEN #WĲ IS, ZĲN ER ... 
SENIOREN
CD&V Vilvoorde is er voor 
zijn senioren. Op het jaar-
lijks etentje in Mikstorant 
schoven dan ook heel wat 
senioren mee aan tafel. Heb 
je zin om aan een van de 
volgende activiteiten deel te 
nemen, contacteer onze seni-
orenvoorzitter Erik Clerckx  
(clerckx.erik@telenet.be)

WAAR EEN #WĲ IS, IS ER .... DE 
SPAANSE GEMEENSCHAP

Ook CD&V vierde Dia de Andal-
ucia, samen met een van de warm-
ste verenigingen van Vilvoorde, 
Peña Andaluza de Vilvoorde. Ta-
pas en dans ... heel even was het 
zomer.

DE CLUB VAN 
#WĲ 

Word lid van onze groeiende groep. 
Uw lidmaatschap geeft u een stem 
waar wij graag naar luisteren. 
CD&V Vilvoorde heet je van harte 
welkom. Meer info op http://www.
cdenv.be/artikel/word-lid of bij onze 
bestuursleden.


