Renovaties in Houtem
op kruissnelheid

Gemeenteraad

Fractieleider Christel aan het woord

De Inter-Vilvoordse maatschappij
voor huisvesting investeert in de
grondige renovatie van 242
woningen en de hernieuwbouw van
5 appartementsgebouwen in de
sociale wijk te Houtem.
De renovaties zijn gespreid over
verschillende fases en zullen
ongeveer 7 jaar in beslag nemen.
De appartementsgebouwen zullen
binnenkort allemaal bewoond zijn.

Het beleid van schepen Tine Paredis
In november 2020 nam ik de fakkel over van onze lijsttrekker Peter Van
Kemseke. Als 27-jarige debutante sprong ik in een heus avontuur.
Ondertussen houd ik me al zo'n 2.5 jaar bezig met alles rond wonen,
duurzaamheid, digitalisering en toerisme in onze stad. Een voltijdse
administratieve
en
technische
begeleiding
zijn
deze
renovatieprojecten zo succesvol.
Naast de bouwblokrenovaties toert
het mobiel energiehuis ook nog steeds
rond en werd hij de afgelopen
maanden ingezet om inwoners te
begeleiden in het vergelijken van
energiecontracten.
Ook
een
warmtescan van je woning kan je nog
steeds aanvragen. Een belangrijke les
die ik de eerste maanden meekreeg
'eerst isoleren, dan produceren' nam
ik meteen ter harte. Bijkomend op de
twee miljoen euro die we reeds
investeerden in ons energiezorgplan,
een plan waarmee we de komende 4
jaar inzetten op het verduurzamen en
isoleren van onze stadsgebouwen,
investeren we nu ook 400.000 euro in
zonnepanelen. Maar ook stakeholders
zoals verenigingen willen we
betrekken bij ons klimaatbeleid.
Recent gaven we The Hedge
(natuurkampen), SAAMO (fietsbib),
Chiro Houtem en de Scouts (duurzame
gebouwen) financiële ondersteuning
voor
hun
ingediende
klimaatprojecten. Meer weten over ons
beleid? Volg onze Facebookpagina!

In maart brachten we de nieuwe
verlichtingspalen
in
enkele
Koningslose straten onder de
aandacht. We zijn blij met de

zuinigere ledverlichting en vinden
het belangrijk dat ook de
voetpaden degelijk belicht worden.
Daarnaast vragen we aan de Stad
om niet enkel commerciële
kledingcontainers te gebruiken en
na te gaan of er kan samengewerkt
worden met vzw’s die een deel van
hun opbrengst aan goede doelen
besteden. Tenslotte stellen we nog
enkele vragen over de opvang van
Oekraïense vluchtelingen in onze
Stad.
Heb jij bezorgdheden over het beleid
die wij kunnen aankaarten? Laat het
gerust weten. Je vindt onze
contactgegevens op de website.

Christel Herbosch
Fractieleider

Alsook het Rodenbachplein werd
op een duurzame en ecologische
manier heringericht.

Onze nieuwe
voorzitters

bezigheid die ik nog altijd met heel veel plezier uitvoer.
Een van de eerste grote realisaties
waar ik als schepen voor wonen en
leegstand aan werkte is de
leegstandsbelasting
in
het
kernwinkelgebied. De leegstaande
panden hadden een negatieve invloed
op de aantrekkelijkheid van onze
handelskern en zo ook op onze stad in
zijn geheel. Een hogere en snellere
leegstandsbelasting
bleek
een
noodzakelijk instrument om onze
leegstand in de winkelstraat aan te
pakken. De belasting doet zijn werk
want ondertussen zochten heel wat
eigenaars van leegstaande panden
naar nieuwe huurders. Aangezien
huishoudens verantwoordelijk zijn
voor 40% van onze totale CO2 uitstoot
zet ik naast de leegstandsdossiers
hard in op renovaties. Als stad dragen
we een industrieel verleden met ons
mee, dat heeft tot gevolg dat we
kampen met veel verouderde
woningen.
Met
onze
bouwblokrenovaties in Broek, het
Duchéhof en het slachthuisplein
proberen we zoveel mogelijk
eigenaars te overtuigen hun woning te
renoveren. Door zowel in te zetten op
financiële ondersteuning als op

Sinds oktober 2020 zijn er voor onze
fractie enkele nieuwe gezichten in
de gemeenteraad. Met onze
interpellaties
willen
we
constructief meewerken aan het
beleid van onze stad. Dit jaar
stelden we al vragen over de
maatregelen voor elektrische
wagens
in
ondergrondse
parkeergarages en vernamen we
dat
onze
brandweer
een
uitgebreide checklist hanteert
wanneer zij advies geven om een
vergunning af te leveren.

Op 22 januari organiseerden we de
driejaarlijkse bestuursverkiezingen.
Dertig leden brachten hun stem uit,
al dan niet met een volmacht.
Dit zijn de nieuwe voorzitter:
Afdeling: Jan Piqueur
V&M: Johanna-Baptista Pelgrims
Jong CD&V: Walt De Bosscher
Senioren: Erik Clerckx

DIGITALISERING
Heb jij de stadsapp al
gedownload?
Vilvoorde heeft een handige
stadsapp waarmee je op een
gebruiksvriendelijke manier
documenten kan aanvragen,
afspraken inplannen, melding
maken, afvalkalender
raadplegen... De applicatie is
beschikbaar in de Google Play
Store en de App Store.

Wij wensen hen veel succes!

Maak kennis met Walt De Bosscher!

Onze kersverse jongerenvoorzitter!
Leeftijd: 23 jaar
Studies: Internationale Politiek
Hobby: Hoofdleider Scouts
Als jeugdleider zag ik vanop de eerste
rij hoe ons middenveld onze
samenleving tijdens de COVID crisis
draaiende hield. Als ik als jongere 1
les uit de crisis trek, dan is het wel
dat de staat, noch het individu het
alleen trekt. Of in de woorden van
mijn studentenclub: non nobis solum
nati sumus (“We zijn niet enkel voor
onszelf geboren”).

Walt De Bosscher
Jongerenvoorzitter

