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N-VA Vilvoorde dankt u
Koningslo, 15 oktober, 17 uur. Alles staat klaar voor het jaarlijkse eetfestijn. De volledige bestuursploeg
van N-VA Vilvoorde wacht met spanning op de eerste bezoekers. Zal het ‘pjeirestoofvlees’ wel in de smaak
vallen?
Vier uur later. Zowel het stoofvlees als de vol-au-vent zijn volledig uitverkocht. Jullie waren zo talrijk aanwezig dat er voor
de medewerkers nog enkel een bakje frieten overbleef. Iedereen
moe maar tevreden met de grote opkomst. Graag willen wij
dan ook de vele bezoekers ontzettend bedanken.

Samen bouwen aan de toekomst

De voorbije maanden zijn er heel wat werken gestart in onze
wijken en straten. Wij weten zelf ook dat werken in de buurt
allesbehalve leuk zijn. Maar kijk al eens even vooruit naar het
resultaat.. Dan besef je dat dit een noodzakelijke fase is om te
kunnen bouwen aan een mooier en beter Vilvoorde. Een stad

waar het leuk is om te wonen, te wandelen, te winkelen en een
terrasje te doen. We moeten met z’n allen vooruit kijken en
willen werken aan de toekomst van onze stad.
Want Vilvoorde staat niet stil. Ondertussen is het nieuwe
woonzorgcentrum bijna klaar en kreeg het een nieuwe naam
(zie verder in dit blad). Wordt er gesleuteld om te komen tot een
betere mobiliteit, ook al is dit niet altijd gemakkelijk. Doet ook
de stad inspanningen om het leefmilieu te verbeteren via het
klimaatactieplan. En dat is nog maar het begin.
Luc Verhoeven, voorzitter N-VA Vilvoorde

Winnaar biermand
Ondertussen is ook de winnaar van de biermand bekend. Het juiste gewicht
was 8,437 kg. Marc Leemans uit Vilvoorde was er het dichtste bij met
8,470 kg. Hij mocht dan ook de biermand ontvangen uit de handen van
organisatieverantwoordelijke Ingrid Rosbach en gemeenteraadslid John
Roobaert.
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Rusthuis Ter Linde wordt woonzorgcentrum Filfurdo
In de lente van volgend jaar opent het OCMW haar nieuwe zorgsite op de Harensesteenweg. Met een wedstrijd die het OCMW organiseerde in april van dit jaar werd de Vilvoordse bevolking betrokken in de
naamkeuze.
OCMW-voorzitter Jan Anciaux is tevreden. ”We kregen
voorstellen binnen van de Heemkundige Kring, van ons
eigen personeel en van vele sympathisanten.” De keuze werd
bepaald op basis van de rijke geschiedenis van Vilvoorde en
de historische kaarten op Geopunt Vlaanderen. De naam van
het woonzorgcentrum wordt Filfurdo, naar de allereerste vermelding van Vilvoorde in een document uit 779, dat verwijst
naar de schenking van het domein ‘Filfurdo’ door Pepijn van
Herstal aan de abdij van Chèvremont.
Jan Anciaux
De drie afdelingen van het woonzorgcentrum noemen we
OCMW-voorzitter
de Zennevallei, het Sas en de Watertoren. Het lokaal dienstencentrum noemen we de Meer, de vroegere benaming van
de Leuvensestraat. Het dagverzorgingscentrum krijgt de naam de Poort, verwijzing naar de poorten in de vroegere stadswal, en het
kinderdagverblijf de Kikker, gezien de nabijheid van de gedempte-Zenne-bewoners.

Ontsluiting 4 Fonteinen wordt
concreet

Jan Anciaux en Viviane
Schaessens in de trambus

Op 26 oktober gaven de
gemeentebesturen van
Grimbergen, Vilvoorde,
Machelen en Zaventem
een positief advies over het
inleggen van trambussen
op de ringverbinding
tussen de Heizel en
Brussels Airport.

Ook over het traject is er
eensgezindheid. Zoals
door N-VA Vilvoorde
gevraagd, werd hierbij rekening gehouden met de ontsluiting van
4 Fonteinen. Voor meer details verwijzen we naar onze website.
De betrokken entiteiten op Vlaams niveau maken nu samen met
de gemeentebesturen de plannen op voor de heraanleg van de
straten waar de trambus zal rijden. N-VA Vilvoorde ziet dit als
een unieke kans om verder werk te maken van de verfraaiing van
onze stad en zal het ook nu niet nalaten haar goede contacten met
minister Weyts aan te boren.
Het is immers de bedoeling dat naast een optimale doorstroming
voor de trambus, ook de kwaliteit voor de fietsers en de
voetgangers verbetert, en dus ook de leefbaarheid van onze straten
er sterk op vooruitgaat.
N-VA Vilvoorde zal tot slot voldoende wijzen op de nodige
parkeermogelijkheden.
Dries Verhaeghe
Bestuurslid

vilvoorde@n-va.be

Extra begeleiding en ondersteuning voor mensen met
leefloon
Vanaf 1 november sluit het
OCMW met elke
nieuwe leefloner
een verplicht
Geïndividualiseerd Project
voor Maatschappelijke Integratie
(GPMI). Dat
is een contract
waarmee de leefloner individueel
wordt begeleid en
opgevolgd.

Eddy Wuyts
gemeenteraadslid
en OCMW-raadslid

Deze overeenkomst responsabiliseert de leefloner met het
oog op sociale en professionele re-integratie. Het koppelt dus
voorwaarden aan het ontvangen van een leefloon.
Ook de mogelijkheid tot gemeenschapsdienst kan in deze
overeenkomst worden opgenomen om de werkbereidheid te
tonen.
Zo blijven mensen maximaal betrokken bij de arbeidsmarkt, raken ze niet sociaal geïsoleerd en behouden ze hun
eigenwaarde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Stichting Bejaardenzorg Pieders breidt dienstverlening uit
Elke legislatuur vaardigen de politieke partijen van de meerderheid één of meerdere leden af voor het
bestuur van de Stichting Bejaardenzorg Pieders. De stichting is ontstaan in 1985 uit de nalatenschap van
Frans Pieders ten behoeve van de Vilvoordse 65-plussers met een verhoogde tegemoetkoming.
De stichting was tot voor kort eigenlijk
alleen bekend voor het Persoonlijk Alarm
Systeem (PAS), dat het gratis ter beschikking stelt. In een ver verleden kregen
aanvragers ook de nodige ondersteuning
om het hoofd te bieden aan onverwachte
omstandigheden, maar deze rol is inmiddels overgenomen door het OCMW.
Daarom besloot het huidige bestuur om
naast het PAS, de werkgebieden uit te
breiden. Zo zijn er nu tegemoetkomingen
voor slechthorenden en blinden en slecht-

zienden. De stichting schonk ook leesloepen aan de bibliotheek van Vilvoorde, die
gratis uitgeleend worden. Tot slot werd de
Piederscadeaubon in het leven geroepen.
Iedere inwoner/inwoonster van Vilvoorde
van 65 jaar en ouder die recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming kan hierop
een beroep doen. Hiermee kan men voor
50 euro gebruik maken van diverse diensten van het Zilverpunt.

voorwaarden kunt u vinden via
www.vilvoorde.be (Leven – Zorg en
Welzijn – Senioren – Stichting Bejaardenzorg Pieders).
Stefan Valk
Bestuurslid
Stichting
Bejaardenzorg
Pieders

Meer informatie over de Stichting Bejaardenzorg Pieders en de werkzaamheden en

Marktkramers krijgen een stem
Door de werken aan de Grote Markt moest de spiegeltent
dit jaar verhuizen. Oorspronkelijk was het de bedoeling
om het Rooseveltplein hiervoor te gebruiken. De marktkramers lieten verstaan dat ze hun vertrouwde plek gedurende enkele weken niet zomaar zouden opgeven.
Uiteindelijk heeft de stad beslist om uit te wijken naar het Bolwerkplein. Hiermee wordt rekening gehouden met de verzuchting van de
marktkramers. Maar tegelijkertijd wordt ook de parkeergelegenheid in
het stadscentrum zoveel mogelijk vrij gehouden. Een win-win voor alle
partijen.
Viviane Schaessens
Schepen van Leefmilieu, Lokale Economie en Toerisme

Op een
nieuw jaar vol
Verandering!
www.n-va.be/vilvoorde
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Jan Jambon

Theo Francken

Steven Vandeput

Philippe Muyters

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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