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ij doen het
in Vilvoorde

Vilvoorde
Klink met ons mee op het nieue jaar!

Op 18 januari vindt de nieuwsjaarsreceptie van CD&V Vilvoorde plaats in De Met, op de  
Grote Markt! Een ideaal netwerkmoment waar onder andere Minister van Justitie, Koen 
Geens, komt spreken. Maar we laten ook een jonge onderneemster aan het woord. 
Interesse?

Geef zeker een seintje aan onze secretaris, Anne Dockx,  op het volgend e-mailadres: 
annedockx@hotmail.com

Tevens nodigen e u graag uit voor ons 21ste Kassei 
ontbijt op 19 januari 2020 in zaal Ons Huis (Thaelstraat 16, 
1800 Vilvoorde), vanaf 08.00u tot 12.00u.  

Enkele maanden geleden verloren e een dierbare vriend. Maikel as onze jongste 
kandidaat, een lieve, intelligente, ondernemende topkerel. Zijn levenslust erkte 
aanstekelijk. Je as een rots in de branding en koerste recht door zee. Je 
trotseerde storm en golven. lleen... je had de ind niet mee. Maikel, e missen je!

NIEUJRSRECEPTIE 
2020

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!

U lokale contactpersoon:
Helena Polfliet
(Helena.Polfliet@gmail.com)
https://vilvoorde.cdenv.be/

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/https://www.facebook.com/
cdv1800/.

U 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/wie-zijn-we/doe-mee/
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Nog geen jaar geleden kreeg ik de eer en de steun 
van onze leden om voorzitter te worden van onze 
schitterende afdeling CD&V Vilvoorde. Enkele 
maanden voordien bereikten we samen met sp.a, 
Open VLD en Groen een akkoord om onze 
fantastische stad te besturen. In de nieuwe 
gemeenteraad zetelen nu vijf van onze toppers:  
Schepen Peter Van Kemseke en raadsleden 
Sammy Mahdi, Tine Paredis, Joke Boone en Faruk 
Akkus. 

Een vernieuwd afdelingsbestuur nam zijn intrede. 
We trapten de zomer af met een BBQ in de 
Steenblockhoeve te Houtem. U kon mee genieten 
van een heerlijke Apérol Spritz op de 
avondshopping. Het tweede wijkontbijt  in 
Peutie... Gezelligheid alom. 
En we zitten niet stil. De komende jaren zullen we 
met deze nieuwe ploeg het bestuursakkoord 
uitvoeren en onze visie voor Vilvoorde verder 
uitwerken. 

En, dames en heren, deze afdeling barst van 
talent. Elke dag put ik uit de rijke ervaring en 
kennis van deze indrukwekkende en zeer diverse 
groep. Het zijn talenten die hetzelfde pad volgen 
en dat is Vilvoorde als een voortdurend 
evoluerende stad met ontelbaar veel 
mogelijkheden voor jong en oud. 

En.. Deze ploeg ziet uitdagingen als kansen. En dit 
is er één waar we samen aan zullen werken. Want 
het geheim van succes is vastberadenheid. Voor 
u en deze stad.  

VOORZITTER N HET 
OORD

Beste Vilvoordenaar,

HELEN POLFLIET,
VOORZITTER CD&V 
VILVOORDE

CD&V in de sociale 
huisvestiging

Jan Piqueur erd op 11 juni 2019 
aangesteld als voorzitter van de 
Raad van Beheer van de Inter-
Vilvoordse Maatschappij voor 
Huisvesting (IVMH).

“Sociale huisvesting is voor CD&V een 
heel belangrijke pijler in de strijd tegen 
armoede”, aldus Jan Piqueur. “Voor 
veel mensen is de druk op hun 
inkomen te groot om zich op de private 
huurmarkt te begeven. Vilvoorde zit 
wel boven het Vlaams gemiddelde wat 
sociale huurwoningen betreft, maar 
spijtig genoeg zijn ook onze 
wachtlijsten nog veel te lang.
De IVMH zal daarom de eerstkomende 
jaren vooral inzetten op renovatie en 
vernieuwbouw om zo meer woningen 
op de sociale huurmarkt te brengen. 
Het grootste project omhelst de 
grondige renovatie van 242 woningen 
in Houtem. "
Een hele uitdaging!

De gemeenteraad 

Fractieleider Sammy Mahdi over het 
eerste jaar van deze legislatuur   
Onze totaal vernieuwde fractie heeft er een 
eerste en bijzonder boeiend jaar opzitten. 
Ook vanuit de meerderheid blijven we 
bijzonder actief in de gemeenteraad, met de 
nodige resultaten. De uren van het 
zwembad zullen komende zomer 
herbekeken worden om de hitte te 
doorstaan, de verkeerslichten onder de 
brug aan het station werden 
verkeersveiliger gemaakt en het 
Rolleveldpark ziet er al veel netter uit. 
Het zijn maar een paar van de vele realisaties 
die er zijn gekomen naar aanleiding van 

onze interpellaties in de gemeenteraad. 
Maar er is nog werk aan de winkel en op basis 
van onze huisbezoeken hebben we nog een 
lang verlanglijstje dat we op de 
gemeenteraad gaan voorstellen. 

De komende 5 jaar zullen we blijven werken 
aan een betere stad, in al onze wijken. 
Samen met jullie. Stuur dus gerust een 
mailtje naar sammy.mahdi@vilvoorde.be 
om hier samen werk van te maken.
Groeten,
Sammy Mahdi
Fractieleider CD&V Vilvoorde

VILVOORDE,
U THUIS, ONZE 
PRIORITEIT

Een update vanuit het stadsbestuur 

Peter Van Kemseke is sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
bevoegd voor onen, Duurzaamheid, 
en Digitalisering. Eind november geeft 
hij zoals beloofd de fakkel door aan Tine 
Paredis.
Een jaar gaat razendsnel voorbij, ook in de 
politiek. Net geen jaar geleden kreeg 
Vilvoorde een nieuw stadsbestuur. We  zijn 
er als ploeg meteen ingevlogen: een nieuwe 
zomer site op Asiat (mét festival!), meer 
fietsstraten, een vernieuwde atletiekpiste, 
het zijn maar enkele voorbeelden. Ook de 

eerste eigen resultaten van onze 
verkiezingsbeloften worden stilaan 
zichtbaar. Vilvoorde krijgt eindelijk 
noodopvang; er wordt gewerkt aan betere 
communicatie met de inwoners, o.a. met 
een heuse stadsapp; digitalisering zet zich 
door in de dienstverlening van de stad; het 
renoveren van woningen die veel CO2 
uitstoten krijgt een stevige boost; en we 
werken samen met steden als Manchester 
en Frankfurt om ook een klimaat pionier te 
worden. Maar het allerbelangrijkste: er is 
opnieuw meer aandacht voor onze wijken! 




