
Beste Vilvoordenaren

De weg naar de vrijheid lijkt nu 
defi nitief ingeslagen. Het vaccinatie-
centrum in het Bolwerk draait – met 
dank aan de vele vrijwilligers – op 
volle toeren.

De coronacrisis heeft duidelijk 
gemaakt dat we ook in de toekomst 
elke dag moeten blijven inzetten op 
een gezonde en comfortabele leef-
omgeving. Daarom blijven we met 
N-VA Vilvoorde pleiten voor woon-
wijken zonder zwaar vrachtverkeer 
en een (verkeers)veilige stad.

We maken ons als groene partij ook 
zorgen over de gigantische CO2- 
en N2-impact van de toekomstige 
gascentrale in onze stad en bekijken 
het positieve advies van het stads-
bestuur hieromtrent dan ook met 
argusogen.

Tot slot juichen we de massale 
investeringen toe die Vlaanderen 
in onze stad blijft doen. Moderne 
school- en sportinfrastructuur zijn 
een zegen voor onze inwoners.

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

Veel leesplezier en geniet van een 
deugddoende vakantie!

Dries Verhaeghe
Voorzitter 
N-VA Vilvoorde

Geen gigantische gascentrale in Vilvoorde
De Vivaldi-regering en het Vilvoordse stadsbestuur willen een van de grootste 
gascentrales van het land in Vilvoorde bouwen, goed voor een uitstoot van 2,4 miljoen 
ton CO2. Dat is meer dan 17 keer de CO2-uitstoot van de stad Vilvoorde vandaag. 
Dit staat in schril contrast met de beloft e om onze stad klimaatneutraal te maken 
tegen 2050. Dergelijke gascentrales brengen bovendien een enorme stikstofuitstoot 
met zich mee. N-VA Vilvoorde toonde zich via fractieleider Jan Anciaux al meermaals 
bezorgd over deze plannen. 

N-VA juicht verstrengd onderzoek naar sociale fraude toe
Na een tussenkomst van onze fractieleider Jan Anciaux 
werd duidelijk dat de stad Vilvoorde zal intekenen op 
de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid om 
in 41 landen onderzoeksopdrachten uit te voeren naar 
buitenlandse eigendommen. Wie een eigendom in het 
buitenland heeft, mag geen recht hebben op een sociale 
woning. Om het systeem eerlijk te houden, moeten de 
fraudegevallen eruit. Zo gaan onze sociale woningen 
naar wie er effectief recht op heeft.

We vinden het onbegrijpelijk dat het 
Vilvoordse stadsbestuur tot tweemaal toe 
een positief advies verleende. Buurgemeente 
Grimbergen gaf bijvoorbeeld wel een nega-
tief advies. De provincie doet onder impuls 
van N-VA-gedeputeerden Gunther Coppens 
en Bart Nevens nu gelukkig wat het stads-
bestuur vertikt: opkomen voor de gezondheid 
van haar inwoners. De vergunning voor 
deze megagascentrale werd dan ook door 
het voltallige provinciebestuur geweigerd.

Twee maten en twee gewichten
Het Vilvoordse stadsbestuur hanteert ook 
duidelijk twee maten en twee gewichten. Het 
verzette zich omwille van het klimaat tegen 
Broeklin (het vroegere Uplace), een project 
dat al meermaals werd aangepast en waar-
van de impact op het klimaat ondertussen 
miniem is in vergelijking met de bouw 
van deze gascentrale. We kunnen ons dan 
ook niet van de indruk ontdoen dat burge-
meester Bonte handelt in het belang van de 

partijpolitiek en niet in het belang van de 
Vilvoordenaar. 

Oproep tot gezond verstand
Om de kernuitstap van de federale rege-
ring in 2025 waar te maken, moeten er 
enorm vervuilende gascentrales worden 
bijgebouwd. De N-VA doet hier niet aan 
mee. N-VA Vilvoorde roept nu de andere 
Vilvoordse partijen op om het advies dat 
de meerderheid afleverde alsnog te herzien. 
We hopen vooral dat Open Vld en CD&V, 
die de vergunning mee weigerden binnen 
de provincie, nu ook hun gezond verstand 
gebruiken in Vilvoorde. Ook Assita Kanko 
hamert er als Europees Parlementslid en 
Vilvoordenaar op dat het gebruik van kern-
energie een logisch onderdeel blijft van elke 
klimaat- en energiestrategie van de EU. 
Ze diende eerder dit jaar een amendement 
in dat sterk ingaat tegen de kernuitstap en 
juist inzet op innovatie van deze klimaat-
vriendelijke energiebron.
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Vrederechter wijst stadsbestuur op verantwoordelijkheid in 
Werkhuizen- en Kortestraat
Al twee jaar lang worden de bewoners van 
de Korte- en Werkhuizenstraat ‘s nachts 
opgeschrikt door zwaar vrachtverkeer dat 
in de veel te smalle straten blijft vastzitten. 
Na verschillende tussenkomsten van N-VA-
gemeenteraadslid John Roobaert, een petitie en 
meerdere gebroken beloftes van het stadsbestuur 
zagen de bewoners geen andere uitweg dan naar 
de vrederechter te stappen. Die gaf de bewoners 
over de volledige lijn gelijk. Het stadsbestuur 
moet ingrijpen om de situatie op te lossen.

Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur niets ondernam. Zeker omdat het zelf bevestigde dat de  
situatie onhoudbaar is en er verschillende simpele oplossingen zijn. Men kan bijvoorbeeld de  
rijrichting in de laatste 200 meter van de Marius-Duchéstraat omdraaien, verkeersblokken zetten  
aan het begin van de Werkhuizenstraat zodat enkel personenwagens nog door kunnen, of ANPR- 
camera’s installeren. De vrederechter voegde daar nog aan toe dat het stadsbestuur bijvoorbeeld  
ook paaltjes kan zetten aan het begin van de Werkhuizenstraat.

Onaanvaardbare laksheid
Maar wat blijkt? Zelfs na tussenkomst van de vrederechter blijft het stadsbestuur de kat uit de boom 
kijken. Onaanvaardbaar!

 Jong N-VA-voorzitter Jeroen Bergers ging alvast een agenda afgeven op het stadshuis, in de hoop 
dat men daar eindelijk wakker schiet en dit probleem aanpakt.

 Omdat het stadsbestuur de verkeersproblemen niet ernstig nam, stapten enkele 
bewoners naar de vrederechter. 

Veiligheidscommissie bevestigt onveiligheidsgevoel
Op vraag van de Vilvoordse N-VA vond in juni een specifieke gemeenteraadscommissie rond veiligheid plaats. Aanleiding was 
de overvallenplaag eerder dit voorjaar op verschillende lokale handelaars in Vilvoorde en de vele inbraken in verschillende  
wijken. De N-VA deed verschillende voorstellen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

In de commissie bleek dat er in 2020 – los 
van coronaovertredingen – 250 misdrijven 
meer werden vastgesteld dan in 2019. 
Dat is een stijging van zo’n 8 procent. Bij 
de start van deze zomer werd bovendien 
duidelijk dat in Vilvoorde het onveilig-
heidsgevoel het grootst is van alle steden 
en gemeenten in de Vlaamse Rand. Liefst 
18 procent van de Vilvoordenaren voelt 
zich onveilig.

Politiekrachten aanwerven
Deze uitdagingen gaan bovendien 
gepaard met een groot personeelstekort 
in onze politiezone. Meer dan 1 op de 4 
vacatures raakt niet ingevuld. Daarom 
stelde onze partij voor om werk te maken 
van een intensief en aantrekkelijk aan-
wervingsbeleid, naar het voorbeeld van de 
stad Antwerpen. We kunnen elke politie-
kracht gebruiken in onze Zennestad.

Prioriteiten stellen
De korpschef gaf daarnaast ook aan dat 
momenteel niet voldaan kan worden aan 
alle kerntaken en dat de verwachtingen 
soms te hoog zijn. Het is voor de N-VA 
dan ook onbegrijpelijk dat de federale 
regering, mede op uitdrukkelijke vraag 
van burgemeester Bonte, nu als grootste 
prioriteit het terughalen van IS-strijd(st)ers 
naar voren schuift. Dat vraagt weer meer 
werk van onze veiligheidsdiensten, waar-
door er nog minder capaciteit zal zijn 
voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid.

Camera’s eerlijk spreiden
Tot slot herhaalden onze raadsleden de 
vraag naar een eerlijke geografische sprei-
ding van de veiligheidscamera’s in onze 
Zennestad. 95 procent van de Vilvoordse 
veiligheidscamera’s hangt in het centrum. 
Er hangt er slechts één in Houtem en  

Koningslo en geen enkele in Peutie. 
Hebben de inwoners van onze wijken dan 
geen recht op een veilige leefomgeving 
volgens het stadsbestuur?

 Onze stad moet dringend werk maken van 
een intensief en aantrekkelijk aanwervings-
beleid voor de politie.

vilvoorde@n-va.be
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N-VA verwacht actiever taalbeleid van stad Vilvoorde
Op straat, op school en in alle contacten met de overheid moet het Nederlands steeds voorrang krijgen. Niet enkel uit principe: 
het helpt anderstaligen ook om de taal te leren en zich te integreren in de lokale gemeenschap. We kunnen mekaar en tegelijk 
onze kinderen enorm helpen door Nederlands te praten. Daarom stelde gemeenteraadslid Dries Verhaeghe voor om onze lokale 
handelaars aan te moedigen maximaal Nederlands te spreken. In andere gemeenten in de Rand bewijst die actieve aanpak al zijn nut.

Burgemeester Bonte weigerde helaas in te gaan op deze constructieve suggestie. 
Jammer, want de coronacrisis – waarin de stad zich genoodzaakt zag om in 
andere talen dan het Nederlands te communiceren – maakt duidelijk dat er 
nog werk aan de winkel is.

Taalstimulerende activiteiten
Gelukkig stak Vlaams minister Ben Weyts wel een tandje bij. Hij maakt ruim 
33.000 euro vrij voor taalstimulerende activiteiten in Vilvoorde. Die activi-
teiten moeten kinderen die thuis geen Nederlands spreken en daardoor vaak 
een hobbelig schoolparcours afleggen, onze Nederlandse taal beter laten leren 
kennen. Dat kan tijdens de zomer of na school.

We verwachten dat ook het Vilvoordse stadsbestuur alsnog in gang schiet. 
Wij zullen het in ieder geval voor het Nederlands blijven opnemen. 

Door Nederlands te praten met hun klanten, helpen 
handelaars anderstaligen om de taal te leren.

N-VA-jongeren uit Vlaamse Rand slaan handen in elkaar
Toen de examens achter de rug waren en de horeca weer open was, was het 
dringend tijd om onze jongeren uit de regio nog eens bij elkaar te brengen. Na 
een lezing van ons eigen Europees Parlementslid Assita Kanko babbelden ze bij 
en ontstonden plannen voor een nieuwe afdeling voor de hele Vlaamse Rand.

Kom erbij!
Onze jongeren willen hun krachten bundelen om zich met ludieke acties in te 
zetten voor een veilige, Vlaamse en groene Rand. Zin om hier ook een deel van 
te zijn? Neem gerust contact op met onze lokale voorzitter Jeroen Bergers en 
word lid van Jong N-VA via mijn.n-va.be/word-lid-jong.

Vlaanderen investeert in Vilvoorde

2 miljoen euro voor 

Digisprong in scholen

Onze scholen hebben een achterstand op 
het gebied van digitaal onderwijs. Dat werd 
in de coronacrisis meer dan ooit duidelijk. 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 
grijpt de crisis nu aan om deze achterstand 
om te buigen in een voorsprong. Met de 
Digisprongmiddelen kunnen onze Vilvoordse 
scholen investeren in onder meer digitale 
infrastructuur, ICT-toestellen en vormingen 
voor hun personeel. Zo kan digitaal onderwijs 
een betere aanvulling zijn op contactonderwijs. 

171.000 euro voor 

Virgo Fidelisinstituut

Vlaams minister Ben Weyts investeert 
daarnaast ruim 171.000 euro in het Virgo 
Fidelisinstituut. Zo kan de school een nieuwe 
trappenhal bouwen. De klassenvleugel 
met drie verdiepingen heeft er momenteel 
namelijk maar één. De coronacrisis raakte 
het onderwijs enorm hard, maar toonde ook 
het belang van een goede schoolomgeving 
aan. Net daarom blijven we investeren in 
onze schoolinfrastructuur.

823.000 euro voor

Euro Volley Center

Ben Weyts investeert tot slot bijna 823.000 
euro in het Euro Volley Center. Er komt een 
nieuwe sporthal en er wordt geïnvesteerd in 
de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte, 
een buitenfi tness en nieuwe beachvolleybal-
terreinen. Zo kunnen onze topsporters zich 
ook in de toekomst in optimale omstandig-
heden voorbereiden op (inter)nationale 
toernooien. De investering komt zowel onze 
topsporters als lokale sportverenigingen ten 
goede. 

www.n-va.be/vilvoorde
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


