'LESGEVEN WAS MIJN
LEVENSIDEAAL'
'Als voorzitter van de CD&V-senioren is het mijn droom dat
onze senioren hun stempel kunnen drukken op Vilvoorde'
Het belang van onderwijs en vorming heb ik altijd hartstochtelijk verdedigd. Toen
ik leraar werd, ging voor mij een levensideaal in vervulling. Als je les geeft, vorm
je jongeren tot volwassnenen met verantwoordelijkheidszin en respect voor de
andere. Ook vandaag blijft dat heel belangrijk. Ook sociaal engagement vind
ik heel belangrijk. Ikzelf was actief in de
studentenbeweging, was lid van een
toneelvereniging, schreef gedichten en
werd de eerste dorpsdichter van
Houtem. Zou het trouwens geen goed
idee zijn als Vilvoorde een echte
stadsdichter zou hebben?

Marie-Louise Ackermans
'Mensen samenbrengen'
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Het verenigingsleven betekent alles voor mij.
Ik ben zelf actief in OKRA omdat ik weet dat
verenigingen nodig zijn om mensen bijeen te
brengen. Teveel oudere Vilvoordenaars
zitten alleen thuis. Het risico bestaat dat ze
vereenzamen. Het kan deugd doen om bij
een tas koffie te vertellen over wat je hebt
meegemaakt. Mensen die buitenkomen,
zijjn vaak gelukkige mensen. Dat zie ik ook in
Faubourg, waar ik woon. Daarom vind ik dat
verenigingen veel beter moeten worden
ondersteund. Daarom doe ik mee met de
lokale verkiezingen. U vindt me op plaats 28.

VILVOORDE

vilvoorde.cdenv.be

Erik Clerckx
CD&V lijst plaats 34

'Het werk van Jean-Luc verderzetten'
Tot 2001 zat ik zelf in de gemeenteraad, tot
Jean-Luc burgemeester werd van
Vilvoorde. Ik heb alles samen 24 jaar
ervaring in de gemeenteraad. Nu ben ik
lijstduwer, en ik ga er voluit voor. Ik wil het
werk van Jean-Luc verderzetten.
In de Kanaalzone, waar ik woon, is een volledig
nieuwe wijk ontstaan, een van de
stadsvernieuwingsprojecten waar Jean-Luc zo
hard aan gewerkt heeft. Een wijk moet leven,
en mensen die wat ouder zijn of minder goed
te been zijn, moeten er zich thuisvoelen. Dat
betekent dat er goede voetpaden moeten zijn,
buurtwinkeltjes, en vooral, dat het er veilig is
zodat mensen durven buitenkomen. dat is niet
alleen hier in de Kanaalzone belangrijk, maar
in elke wijk in Vilvoorde. Daar ga ik voor.

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

Celie Dehaene-Verbeke
CD&V lijst - lijstduwer

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Beste Vilvoordenaar,
Ik stel u met veel trots onze CD&Vsenioren voor: kandidaten met een hart
voor onze stad en voor hun wijk. Ze
hebben Vilvoorde zien veranderen en
staan klaar om van Vilvoorde een stad
te maken waar mensen van alle
leeftijden zich thuisvoelen. Zij zetten
zich in voor thema's die voor u van
belang zijn, zoals veilige voetpaden en
een goede buurtwerking, zodat
senioren elkaar kunnen ontmoeten.
Met uw stem geeft u hen én uzelf een
luide, warme stem in de gemeenteraad!
Peter Van Kemseke, lijsttrekker CD&V

Vilvoorde,
stad voor senioren
“Vilvoorde moet een stad worden waar
ouderen en jongeren elkaar leren
kennen, samenwerken en veel van
elkaar leren. Het moet een stad worden
waar senioren zich écht thuisvoelen.”
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Op 14 oktober kiezen we een nieuw
stadsbestuur.. Ik zal de CD&V-lijst duwen vanop
de voorlaatste plaats. Mijn droom? Van mijn
geliefde stad opnieuw een veilige, dynamische
en gezellige stad maken. De ervaring van onze
senioren, die al jarenlang in Vilvoorde wonen en
de stad door en door kennen, is een belangrijke
troef. Ik wil er, samen met de andere kandidaten,
voor zorgen dat senioren meer dan nu hun
stempel kunnen drukken op onze stad aan het
water.
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Ervaring voor morgen

Peter Van Kemseke, lijsttrekker CD&V

VILVOORDE,
STAD MET DE BESTE
VOETPADEN
Jan Piqueur (plaats 11)

CD&V-SENIOREN
IN VILVOORDE
'Over Peutie klop ik op tafel'
De voorbije zes jaar had ik de kans om in de
gemeenteraad de belangen van Peutie te
verdedigen. Vriendelijk maar kordaat, zoals
een echte Peutienaar. Dit was een geweldige
ervaring. Met uw steun wil ik dat blijven doen.
Want het is goed toeven in Peutie, maar het
kan zeker nog beter.

ROSALINE
Rosaline Muyldermans
Gemeenteraadslid
CD&V lijst plaats 8

Enkele voorbeelden: is er voldoende
aandacht voor het behoud van open, groene
ruimte in Peutie? Voor het behoud van het
dorpse, landelijk karakter van onze wijk? Zet
het stadsbestuur voldoende in op veiligheid
en netheid? Op een goed onderhouden
kerkhof? En mischien nog het belangrijkste
van allemaal: is er voldoende buurtwerking
en steun aan verenigingen? Niet echt vind ik.
Daarom doe ik opnieuw mee met de
verkiezingen. Met volgende strijdpunten:
• extra nadenken over het behoud van
het landelijk karakter van de wijk bij het
toekennen van bouwvergunningen;
• mensen die het goed voorhebben met
de wijk niet voortdurend lastigvallen
met absurde regeltjes, zoals nu helaas
vaak het geval is;
• beter groenonderhoud, waarin ook de
inwoners
zelf
een
eigen
verantwoordelijkheid hebben;

• het oprichten van een buurthuis met
een breed aanbod aan ontspanningsen leermogelijkheden voor jong en
oud;
• in combinatie daarmee: het oprichten
van een buurtzorgnetwerk zodat
oudere inwoners zo lang mogelijk op
een kwalitatieve manier in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen
• meer aanwezigheid van buurtpolitie
die optreedt bij storend gedrag, zoals
wildparkeren,
lawaaihinder,
sluikstorten, en het niet naleven van de
verkeersregels;
het
buurtinformatienetwerk helpt daarbij;
• meer inzetten op inburgering mt
ondersteuning van anderstaligen,
zodat ze zich thuisvoelen in het
Nederlandstalig karakter van Peutie.
Mijn prioriteiten zijn duidelijk. Mijn prioriteit
is Peutie, een wijk met karakter. Ik kijk ernaar
uit uw stem te zijn in de gemeenteraad.

“Ik lag mee aan de basis van
het Buurt Informatie Netwerk
(BIN). Want een veilige wijk is
belangrijk voor iedereen die er
woont.”

Ook u kan ons helpen!

Alle hulp is welkom om ervoor te zorgen dat de senioren echt een
stem krijgen in het volgende bestuur. Mail jan.piqueur@telenet.be
voor meer informatie.
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Als voorzitter van CD&V Vilvoorde ben
ik de voorbije maanden bij duizenden
inwoners op huisbezoek geweest. Niet
alleen in de wijk Far-West, waar ik
woon en in het buurtcomité zit, maar in
heel Vilvoorde. Wat me opvalt: de
voetpaden zijn in zo'n slechte staat dat
ze voor veel senioren en mensen die
minder mobiel zijn echt gevaarlijk zijn!
Veilige voetpaden zijn daarom mijn grootste
strijdpunt. Het budget voor het herstellen van
voetpaden moet drastisch omhoog. Niet
alleen in het centrum, maar ook in onze
wijken. Bredere voetpaden verminderen de
kans op pijnlijke valpartijen. Schuine
stoepranden zorgen ervoor dat ook mensen

met een rolstoel gemakkelijk kunnen
oversteken. En ook onze gebouwen moeten
vlot toegankelijk zijn, of je nu 8 of 80 jaar bent.
Samen met heel wat sympathisanten ben ik
al een hele tijd bezig alle gevaarlijke of
moeilijk toegankelijke plaatsen in Vilvoorde
in kaart te brengen, letterlijk. We weten dus
precies waar we moeten ingrijpen, nu moeten
we eraan beginnen. Zonder uitstel. Met uw
steun, kan ik deze droom vanuit de
gemeenteraad waarmaken.
Want de stad waar ik van droom, is een stad
waar senioren, rolstoelgebruikers, mensen
met kinderwagens of trolley's zich welkom
voelen en zonder problemen buitenkomen..

Rosa Piron
CD&V lijst plaats 27
'Ik heb mijn hele leven voor mensen
gezorgd. Dat wil ik blijven doen'

Ik heb jaren in het ziekenhuis gewerkt als
verpleegster, eerst in de St.-Jozefkliniek,
daarna in 't Gasthuis. Ik ben ook jarenlang
actief geweest in Samana, beter gekend als
Ziekenzorg. Ook nu nog speel ik graag
chauffeur voor mensen die anders niet op
activiteiten geraken. Het is dus logisch dat
zieken, ouderen en mensen met een
beperking me heel nauw aan het hart liggen.

'Een groen, goed onderhouden en proper Koningslo'
Koningslo heeft voor mij geen
geheimen, ik ken mijn wijk door en
door. Wat voor mij de belangrijkste
uitdagingen zijn in Koningslo? Het
aanpakken van sluikstorten en het
soms metershoge onkruid in de wijk.

Ook groenonderhoud kan beter. Toen ik
onlangs op de begraafplaats in Koningslo
kwam, zag ik torenhoge distels. Op andere
plekken overwoekert onkruid voet- en
fietspaden. Een proper en onderhouden
Koningslo, daar maak ik graag werk van.

Iedereen die Koningslo een beetje kent, kan
zo de plaatsen opnoemen waar sluikstorten
een plaag is. Ik denk dan onder meer aan de
Albert I-laan en de Indringingsweg. Voor
sommige inwoners lijkt het wel een hobby om
hun oude zetels of versleten WC-potten in de
struiken te gooien. Dat is toch te zot voor
woorden? We moeten de pakkans vergroten
en harder optreden tegen wie betrapt wordt.

Yvonne Coomans-Ickmans

De lokale politiek kan veel doen voor
mensen. Dat heb ik gezien toen mijn man,
Roger Lotens, schepen van leefmilieu, groen ,
beplanting en waterbeleid was. Zo ben ik zelf
ook in de politiek ondergedompeld. Via de
politiek wil ik mij inzetten voor een betere
levenskwaliteit voor oudere of zieke
Vilvoordenaars, of voor inwoners met een
beperking. Zij hebben goede zorg nodig,
liefst in of dichtbij huis. Daarom ben ik ook
sterk voorstander van een goede
mantelzorg. Mantelzorgers zijn van
onschatbare waarde. Ze zorgen als
vrijwilliger voor hun buren of familieleden. Zij
verdienen onze steun. Vilvoorde heeft jaren
geleden de mantelzorgpremie afgeschaft. Ik
steun het voorstel van Samana om opnieuw
zo een premie in te voeren.

CD&V lijst plaats 21
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