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VILVOORDE
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Een onderonsje met Kevin Vincke, 
eerste schepen van Vilvoorde en 
schepen van Jeugd

Over de stadsvernieuwing

Kevin: De werken zijn opgedeeld in fasen, met bewonersvergaderingen en 
constante bereikbaarheid van onze diensten.  Hinder zal er uiteraard wel 
altijd zijn. Dat is de prijs voor verandering, maar het resultaat zal het waard 
zijn.

Ook de parking onder de Grote markt is belangrijk. We verdubbelen het 
aantal parkeerplaatsen op die plek, terwijl we er een mooi evenementen-
plein met extra ruimte voor terrasjes bij krijgen. Kermis, carnaval, eender 
welk evenement daar komt, zal niet plots een parkeerprobleem creëren. We 
moeten anticiperen, voor onze lokale economie. Uplace of niet …

Voor de andere wijken: alleen al voor voetpaden voorzien we in de wij-
ken elk jaar 300 000 euro. Dan zijn er nog budgetten voor verkeersveilige 
maatregelen en straten. We weten uiteraard dat het Far-West en vooral het 
Duché park prioritair zijn. Daar was de renovatie inderdaad sneller gepland, 

maar we laten eerst het verkeer van enkele werven passeren.  Nieuwe straten kapot laten rijden is niet slim. Op het einde 
van dit jaar hakken we de knoop wel door. Let op, we zullen nooit alles opgelost krijgen. Valse beloftes wil en zal ik niet 
maken.

Over de tram

Kevin: De Vlaamse Regering heeft op voorstel van de Lijn beslist om een ringtram aan te leggen. Die zou een deel van 
het fileprobleem moeten oplossen. De stad Vilvoorde heeft haar bezorgdheden en opmerkingen overgemaakt. Het is nu 
afwachten welke oplossingen worden voorgesteld. Finaal ligt de beslissing bij de Vlaamse Regering. Het is onze opdracht 
om die beslissing zo positief mogelijk te maken voor onze inwoners. Dat gaat niet alleen over het traject, maar ook kosten, 
onderhoud, mobiliteit, …

Het is nogal evident dat wij alle inwoners van Vilvoorde op de hoogte zullen houden.

Het volledig interview kan u terugvinden op onze webstek www.n-va.be/vilvoorde

We nodigden enkele Vilvoordenaars 
uit tot een vraaggesprek met Kevin, 
tussen pot en pint.  



www.n-va.be/vilvoordevilvoorde@n-va.be

OCMW-voorzitter Jan Anciaux: “Het project ontplooit 
zich tussen de gedempte Zenne en de Harensesteen-
weg. Het is begroot op 36,5 miljoen euro, goed voor 
181 rusthuiskamers, 10 kortverblijfkamers, 7 dagver-
zorgingscentrumplaatsen, een nieuw lokaal diensten-
centrum en 14 kinderdagverblijfplaatsen. 

Om het budget onder controle te houden heeft het 
OCMW de immense kelderparking teruggebracht 
op de helft van de parkeerplaatsen en zo de prijs met 
ruim 3 miljoen euro verminderd.

Dit is de vijfde maal dat ik een bouw in deze speci-
fieke sector opvolg en heb er dan ook wel vertrou-
wen in dat we dit project tot een goed einde kunnen 
brengen. 

Uiteraard gaan deze werken voor de buren gepaard 
met overlast. Het OCMW, als bouwheer, heeft de aan-
nemer op het hart gedrukt om deze overlast met alle 
mogelijke middelen te beperken.Maar indien gewenst 
kan u steeds het OCMW contacteren per telefoon of 
per e-mail (02 257 98 11 of info@ocmwvilvoorde.be).”

Het volledig interview kan u terugvinden op onze 
webstek www.n-va.be/vilvoorde

Klimaatactieplan  Vilvoorde gaat voor minder CO2

Door de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant op 28 april 2014 engageert Vilvoorde 
zich om tegen 2020 20 procent minder CO2 uit te stoten. Om deze doelstelling te kunnen, zetten we in op 
een doorgedreven energierenovatie van een omvangrijk deel van de stedelijke gebouwen en een belangrijke 
aanpassing van de mobiliteit.

In essentie gaat het klimaatactieplan over de echte noden van de Vilvoordenaar: betaalbare energiefacturen, 
slimme mobiliteit, een aangename autoluwe buurt om te winkelen, een veilige buurt met een sterk sociaal 
netwerk. Kortom: een leefbaar Vilvoorde!

Uit studies is gebleken dat steden die de moed hebben om vanuit een duurzame visie hun uitdagingen aan te 
pakken, dé aantrekkelijke steden worden van morgen voor onszelf en onze kinderen!

Vilvoorde gaat ervoor!

De nieuwe zorgsite van het OCMW

Een vernieuwde middenstandsraad

Vilvoorde heeft opnieuw een middenstandsraad! Een goede gelegenheid om nader kennis te maken met onze 
fractievoorzitster en toekomstig schepen Viviane Schaessens.

 
Vernieuwen en het belang van een goede middenstandsraad

Viviane: Er was de laatste jaren teveel misgelopen, daarom hebben 
we alle betrokkenen – handel én horeca – uitgenodigd om samen 
rond de tafel te gaan zitten. Daarbij hebben we getracht om ook de 
jongere generatie aan te spreken. Mijn persoonlijke voorkeur om 
lokaal te shoppen heeft mij zeker geholpen.

Op 1 januari 2016 neem ik het zoals voorzien, over van collega 
Johan Claus. Omdat ik nu reeds aan deze projecten meewerk, draag 
ik nu al mijn steentje bij en tegelijkertijd heb ik al dossierkennis 
voor mijn nieuwe opdracht. 

Eén van de tastbare resultaten is zeker en vast de voorbije 
Kerstmarkt. Een stap in de goede richting waarop verder moet 
worden gebouwd.

Het centrum kampt met heel wat leegstand. Het is dan ook 
noodzakelijk de lokale economie verder uit te bouwen.

Het volledig interview kan u terugvinden op onze webstek www.n-va.be/vilvoorde

VIND ‘N-VA VILVOORDE’ LEUK OP FACEBOOK!



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar
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21 jaar
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63 jaar
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67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


