
Beste Vilvoordenaren 

Onze politieke werkzaamheden blijven 
vanzelfsprekend zolang als nodig 
‘coronaproof’ plaatsvinden. Dit houdt 
ons echter niet tegen om vanuit de 
oppositie resultaten te boeken en 
het Vilvoordse stadsbestuur con-
structief, en waar nodig kritisch, bij 
de les te houden. Zo vragen we het 
stadsbestuur om onze verenigingen 
nú maximaal te steunen. Wat hebben 
onze verenigingen immers aan extra 
middelen in 2024 als ze de huidige 
crisis niet overleven?

We blijven ons verzetten tegen de 
invoering van een Brusselse stadstol 
en tegen het zwaar vrachtverkeer 
door de smalle straten van ons stads-
centrum en onze woonwijken. Op ons 
initiatief zal er, naast de horecazaken, 
ook in nachtwinkels en internetcafés 
altijd minstens één Nederlandstalig 
personeelslid aanwezig moeten zijn.

Op 1 maart opende de antenne van 
het Vlaams justitiehuis Brussel in de 
Lange Molenstraat, schuin tegenover 
het stadhuis, offi cieel de deuren in 
onze stad. 

U vindt rond al deze thema’s een 
woordje extra uitleg in dit huis-aan-
huisblad.

Veel leesplezier en hou jullie goed!

Dries Verhaeghe
Afdelingsvoorzitter
Dries VerhaegheDries VerhaegheDries Verhaeghe
Afdelingsvoorzitter

Stadsbestuur verwerpt N-VA-motie 
tegen Brusselse stadstol
Jong N-VA voert actie
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een stadstol invoeren voor iedereen die de 
stad inrijdt met de auto. Deze pestbelasting kan onze inwoners tot 2.000 euro per 
jaar kosten. Onze fractieleider Jan Anciaux diende op de gemeenteraad een motie in 
waardoor Vilvoorde zich tegen deze stadstol zou verzetten.

Veertig procent van onze pendelaars gaat 
naar Brussel met de auto. De inwoners 
van Vilvoorde gaan ook naar Brussel 
voor dienstverlening, voor winkels, voor 
cultuur. Veel mensen uit onze streek zijn 
aangewezen op Brussel voor een zie-
kenhuis en kunnen nog steeds niet naar 
een rechtbank in de Vlaamse Rand. Ze 
zouden binnenkort allemaal tol moe-
ten betalen om van zo’n noodzakelijke 
dienstverlening te kunnen genieten. 

Sp.a/Groen vindt stadstol goed idee
De N-VA-motie tegen de stadstol werd 
door alle meerderheidspartijen (sp.a, 
Groen, Open Vld en CD&V) weggestemd. 
Schepen De Bakker van sp.a/Groen 
noemde de Brusselse stadstol in de pers 
zelfs een goed idee. Het stadsbestuur 
keurde dan maar een eigen, alternatieve 
motie goed waarin het lief vraagt om 

uitgenodigd te worden voor een overleg 
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
maar de stadstol niet afkeurt. Een derge-
lijke inhoudsloze motie heeft natuurlijk 
geen enkel nut, zeker niet wanneer coalitie-
partner sp.a/Groen de stadstol bejubelt. 

Het voltallige stadsbestuur maakt zo pijn-
lijk duidelijk dat het de belangen van onze 
inwoners niet behartigt. CD&V en Open 
Vld, die zich in het Vlaams Parlement 
wél verzetten tegen de stadstol, zijn hun 
ruggengraat in Vilvoorde blijkbaar kwijt. 
Vlaams Belang bleef in Vilvoorde boven-
dien helemaal afwezig in dit debat.

Jong N-VA bleef gelukkig niet bij de 
pakken neerzitten. Onze jongerenpartij 
voerde, onder leiding van Vilvoords Jong 
N-VA-voorzitter Jeroen Bergers, actie aan 
de snelwegoprit van Koningslo.

Onder het motto ‘toeter tegen de stadstol’ voerde Jong N-VA actie tegen de Brusselse 
pestbelasting.
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 april.
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Gewapende overvallen in centrum en Peutie

Maak van veiligheid een prioriteit
Onze stad, en Peutie in het bijzonder, werd afgelopen weken 
getroffen door drie gewelddadige overvallen op lokale han-
delaars. Gemeenteraadslid Dries Verhaeghe vindt veiligheid 
de prioriteit bij uitstek voor dit stadsbestuur en dwong op 
de gemeenteraad dus ook af dat er een bijzondere commissie 
over het veiligheidsbeleid in Vilvoorde zal worden opgestart. 
Hij schreef hierover ook een open brief, die u terugvindt op 
de Facebookpagina en site van N-VA Vilvoorde.

Zwaar vrachtverkeer door te kleine  
Werkhuizen- en Kortestraat
Gemeenteraadslid John Roobaert nam het al verschillende keren op voor de inwoners 
van de Werkhuizen- en Kortestraat. Het stadsbestuur jaagt zwaar vrachtverkeer door 
hun straat. Omdat de straten veel te klein zijn en chauffeurs scherpe bochten moeten 
maken, rijden de chauffeurs zich keer op keer vast. John diende samen met de bewoners 
een petitie in om de situatie aan te kaarten, maar kreeg als antwoord van het stads- 
bestuur dat de situatie inderdaad onmogelijk is, maar dat dit juist goed is, want dat het 
op lange termijn zwaar vrachtverkeer in Vilvoordse straten zou ontraden. Ondertussen 
worden de bewoners al twee jaar midden in de nacht opgeschrikt door vrachtwagens 
die zich vastrijden in hun straat. 

Enkele weken geleden werd er in de Kortestraat een fietser aangereden door een zware 
vrachtwagen. Gelukkig sneuvelde enkel de fiets en kwam de fietser er met de schrik 
vanaf. Hopelijk grijpt het stadsbestuur in voor er zich ergere ongevallen voordoen. 

Verplicht Nederlands personeel in Vilvoordse nachtwinkels
Sinds kort moet er in elke Vilvoordse nachtwinkel en telecommunicatiezaak altijd een Nederlandstalig 
personeelslid aanwezig zijn. Het stadsbestuur ging in op dit voorstel van gemeenteraadslid Dries  
Verhaeghe. Een duidelijk teken dat onze oppositie werkt. 

Dit initiatief verhoogt de klantvriendelijkheid en vermijdt onveilige (communicatie)situaties bij  
noodgevallen. Eerder werd de aanwezigheid van Nederlandstalig personeel onder impuls van de  
N-VA al verplicht in alle Vilvoordse horecazaken. 

N-VA bezorgd over opvolging  
teruggekeerde Syriëstrijders
Op 11 maart besliste de Brusselse kamer van inbeschul-
digingstelling dat Vilvoords Syriëstrijder Noura Firoud 
na amper vijf maanden in ons land te verblijven niet 
meer wordt opgevolgd met een elektronische enkelband. 
Firoud werd nochtans al bij verstek veroordeeld tot vijf 
jaar gevangenisstraf voor deelname aan terroristische 
activiteiten. Jongerenvoorzitter Jeroen Bergers is bezorgd 
over de opvolging van de teruggekeerde Syriëstrijders. 

Burgemeester Hans Bonte was enkele maanden  
geleden nationaal de grote pleitbezorger om Belgische 
Syriëstrijders te repatriëren. Volgens Bonte zouden de 
Syriëstrijders hier makkelijker op te volgen zijn. Nu 
blijkt dat Firoud al na amper vijf maanden niet meer 
onder elektronisch toezicht staat, gaan alle alarmbellen 
af. Als teruggekeerde Syriëstrijders niet correct worden 
opgevolgd, kan dat nefaste gevolgen hebben voor onze 
maatschappij. 

Europees Parlementslid Assita Kanko vindt dat de  
Europese Unie werk moet maken van een betere  
informatie-uitwisseling tussen verschillende  
politiediensten. Zolang dat niet gebeurt, moet de  
stad zelf een tandje bijsteken om de veiligheid van  
haar inwoners te garanderen.

Nachtelijke geluidsoverlast in  
Toekomststraat opgelost
Al in mei 2019 bracht gemeenteraadslid John Roobaert de 
geluidsoverlast die nachtelijke leveringen aan de Carrefour 
in de Toekomststraat veroorzaakten op de gemeenteraad. 
De bevoegde schepen had al met de verschillende partijen 
gesproken, maar was ervan overtuigd dat dit een simpele 
burenruzie was waar hij niets aan kon doen. John had daar 
echter een andere mening over en stapte samen met de 
bewoners naar de vrederechter. Die bevestigde dat er niet 
midden in de nacht geleverd mag worden. De uitbater van de 
Carrefour was bereid om mee te werken, waardoor de nach-
telijke leveringen stopten en de bewoners van de Toekomst-
straat weer kunnen genieten van hun nachtrust.

vilvoorde@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Ondersteun nú onze verenigingen
De Vlaamse Regering maakte al in juni vorig jaar zo’n 550.000 euro 
vrij om onze Vilvoordse verenigingen door deze crisis te helpen. 
Het stadsbestuur maakte echter de onbegrijpelijke keuze dat slechts 
de helft van dat bedrag rechtstreeks naar onze verenigingen vloeit. 
Een groot deel van de middelen zullen onze verenigingen  
bovendien pas na enkele jaren krijgen. 

Crisis overleven
Maar wat hebben onze verenigingen aan 
extra middelen in 2024 als ze de huidige 
crisis niet overleven? Gemeenteraadslid 
Dries Verhaeghe blijft het stadsbestuur 
dan ook oproepen om deze middelen 
nú maximaal in te zetten in plaats van 
het geld in eigen portefeuille te houden 
en als snoepje voor onze verenigingen 
te gebruiken in 2024. Zouden er dan 
misschien verkiezingen zijn?

Jong N-VA wil trouwen in openlucht ook in Vilvoorde mogelijk maken
Op initiatief van Jong N-VA-voorzitter Jeroen Bergers en gemeenteraadslid John  
Roobaert stelde de N-VA voor om trouwen in openlucht ook in Vilvoorde mogelijk te 
maken. Door corona moesten heel wat koppels hun huwelijk noodgedwongen afzeggen 
of hartverscheurende keuzes maken over wie aanwezig mocht zijn. Trouwen in openlucht 
zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Daarnaast is het een romantische keuze, die ook 
na corona moet blijven bestaan.

De bevoegde schepen was niet tegen het idee, maar benoemde enkele praktische  
moeilijkheden. De komende weken zullen wij ons constructief blijven opstellen om  
die problemen op te lossen.

Vlaams minister Ben Weyts  
investeert 100.000 euro in  
De Knipoog
Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts 
investeert ruim 
100.000 euro in De 
Knipoog. Concreet 
gaat het om de ver-
nieuwing en isolatie 
van de dakbedekking. 
Ook al het buitenschrijnwerk wordt vernieuwd. Door 
corona hebben jongeren het zwaarder dan ooit. Net 
nu merken we hoe belangrijk het voor de jeugd is om 
een goede leeromgeving te hebben. Daarom blijven 
deze investeringen in schoolinfrastructuur van ont-
zettend groot belang. 

Vilvoords justitiehuis opent de deuren
Op 1 maart opende de antenne van het Vlaams justitiehuis Brussel in de Lange Molenstraat, schuin tegenover het stadhuis, 
officieel de deuren in onze stad. Vilvoordenaars die een beroep willen doen op een justitieassistent, moeten daarvoor niet langer 
naar Brussel. 

Justitieassistenten staan slachtoffers van 
strafbare feiten bij en bieden ze informa-
tie en bijstand binnen een gerechtelijke 
procedure. Ze verlenen ook advies aan de 
familierechtbank over de verblijfssituatie 
van kinderen in echtscheidingsconflicten. 
Justitiehuizen staan daarnaast in voor de 
justitiële begeleiding van en het toezicht 
op daders, om nieuwe misdaden te voor-
komen. 

Toegankelijke gerechtelijke overheid
Assita Kanko, lid van de commissie 
Justitie van het Europees Parlement 
en kersvers Vilvoordenaar, volgde de 
evolutie van dit dossier van nabij op. Ze 

benadrukt dat een nabije en toegankelijke 
gerechtelijke overheid die samenwerkt 
met lokale hulpverlening erg belangrijk 
is. Ze denkt daarbij aan ons initiatief voor 
een meldplaats voor huiselijk geweld.

Volwaardig justitiehuis
Vlaams justitieminister Zuhal Demir en 
minister van Vlaamse Rand Ben Weyts 
gaven bovendien mee dat het Vlaams 
regeerakkoord niet alleen voorziet in een 
antenne, maar in een volwaardig justitie-
huis voor Halle-Vilvoorde. De werkzaam-
heden daarvoor starten nog dit jaar. Een 
oude eis uit onze streek zal zo binnenkort 
eindelijk ingewilligd worden.

 Assita Kanko en Zuhal Demir in betere 
pre-coronatijden.

www.n-va.be/vilvoorde
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


