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Vilvoorde is in beweging, buiten de files op de brug meegerekend dan 
natuurlijk. Maar er gebeurt veel in Vilvoorde. Kijk alleen maar eens naar de 
Leuvensestraat. We zien nu nog niet precies wat het allemaal gaat geven, 
maar hier en daar kan men met een beetje fantasie al zien dat het goed gaat 
zijn. Ook in 2016 zal er nog genoeg beweging zijn wat dat betreft.

Cultuur
Ook op cultureel gebied is er veel beweging. Het Bolwerk zal zoals altijd  
weer een mooi programma klaar hebben om de culturele honger te stillen. 
Met onder andere Jan Leyers, Brahim, Begijn Leleu, Christoff. En ook in  
De Kruitfabriek zal er weer het nodige georganiseerd worden, wat zeker een 
kijkje waard zal zijn. Denk maar eens aan Noise Gate.

Sport
Sportief is Vilvoorde al veel in beweging, maar dat kan altijd meer. Beweging 
is goed voor iedereen en helpt ons even afstand nemen van de dagelijkse  
beslommeringen. Voor zowel jong als oud zijn er zoveel verenigingen in  
Vilvoorde dat er voor ieder wat wils is, op elke niveau. En elke sportclub zal u  
met open armen ontvangen als nieuw lid en u met raad en daad bijstaan.

Kom erbij!
Wilt u liever meer beweging zien op politiek vlak, dan zijn er altijd mogelijkheden lid te worden van diverse  
adviesraden in Vilvoorde, of lid worden van de N-VA bijvoorbeeld. Hierover kunt u meer informatie vragen tijdens 
onze open bedrijfdag/nieuwjaarsreceptie. Meer informatie over de receptie vindt u op onze website of onze  
facebookpagina.

Mocht u niet op de receptie aanwezig kunnen zijn, dan wens ik u namens het bestuur van N-VA Vilvoorde een 
gezond en gelukkig 2016 met veel beweging.

VILVOORDE

Gelukkig en gezond 2016!

Prettige eindejaarsfeesten!

www.n-va.be/vilvoorde
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Stefan Valk
Voorzitter N-VA Vilvoorde
Stefan.valk@n-va.be



Vilvoorde heeft veel trage wegen, holle wegen en voetwegen op haar 
grondgebied. Sommige van deze wegen zijn gekend en opgenomen 
in wandelroutes, anderen zijn niet gekend of zelfs verdwenen. Door 
de opmaak van een trage wegenplan wil de stad deze routes in kaart 
brengen en meer bekend maken.

Voor deze inventarisatie, die wijk per wijk aangepakt werd, deed de 
stad een beroep op vrijwilligers. Zij gingen op basis van kaarten en 
luchtfoto’s deze wegen nakijken. Bestaan ze nog? Liggen ze nog op 
dezelfde plaats? Wat is hun toestand, enzovoort.?

De door hun verzamelde informatie was absoluut noodzakelijk om 
dit trage wegenplan te realiseren.

Wie denkt de migranten buiten Vlaanderen te kun-
nen houden, maakt zichzelf en ons wat wijs. Ook 
migratie in Vilvoorde is van alle tijden, kijk maar 
naar onze medeburgers van Spaanse origine.

Op de 124 asielzoekers van de Asiat wordt zeer ver-
schillend gereageerd. Er zijn mensen die zeer positief 
ingesteld zijn aan de ene kant, en zij die zeer negatief 
zijn langs de andere kant. En de verschillende opi-
nies kan ik goed begrijpen, want er zijn winnaars en 
verliezers.

De vrede-, vrijheid- en verdraagzaamheidsidealen 
van de IJzertoren zijn 100 jaar na het uitbreken van 
WOI pijnlijk actueel. Samen met de verworven ideeën 
van de Verlichting hebben we in West-Europa de don-
kere Middeleeuwen achter ons gelaten.

De echte islam botst niet met de westerse waarden, 
ook daar is de boodschap vredelievend. Het is wel es-
sentieel dat we het verschil zien tussen de echte islam 
en de politieke islam – zoals we die vinden bij Isla-
mitische Staat en in landen als Saoedi-Arabië en Iran. 
De politieke islam heeft geen gelijkheid man-vrouw, 
geen scheiding tussen kerk en staat en is gestoeld op 
een dogmatisch autoriteitsgeloof. Zij verblijft op dit 
moment in de donkerste Middeleeuwen.

De komst van duizenden asielzoekers is voor de Eu-
ropese islam geen goede zaak. Het is telkens

weer opnieuw beginnen. Je kan een inburgeringscur-
sus van enkele maanden geven, maar het duurt veel 
langer voor mensen zich hier thuis voelen. Ze moeten 
ook bereid zijn om zich aan te passen.

Maar ook wij moeten blijven geloven in mensen, er 
blijven in investeren.De opofferingen zullen langs 
beide zijden moeten gebeuren.

Daarom wens ik u een mooie kerstvakantie en vrede 
op aarde aan alle mensen van goede wil.

De volledige tekst kan u terugvinden op onze webstek 
www.n-va.be/vilvoorde

Volgend jaar zal ons prachtig Cultureel Centrum 
zijn tiende verjaardag vieren. Maar ondertussen 
heeft ze toch reeds negen jaar een programmatie 
van formaat. 

Grote namen passeerden in onze stad reeds de revue 
met telkens weer spetterende optredens. Zonder de 
aandacht te verliezen voor wat minder bekend, maar 
daarom niet minder kwaliteitsvol talent. Maar ook 
lokaal talent werd niet vergeten en kreeg het podium 
ter beschikking.

Democratische prijzen
Je kan er aan democratische prijzen en in de beste 
omstandigheden genieten van de meest recente films. 
Er zijn onder andere ook nog de diverse andere poly-
valente zalen, de ruime vergaderzalen hoofdzakelijk 
gebruikt door onze lokale verenigingen en ook nog 
onze gezellige BoBar. 

Ook het onderwijs heeft de weg naar ons centrum 
duidelijk gevonden.

Vorig seizoen werd gestart met de verkoop van 
tickets online, waardoor je vanuit je luie zetel niet al-
leen tickets kon bestellen, maar ook nog de specifieke 
zitplaatsen. Een zware investering, maar duidelijk 
gewaardeerd door de talloze gebruikers ervan.

Wist u trouwens dat het totaal aantal bezoekers van 
ons Bolwerk in 2014 bijna evenveel was als het totaal 
aantal inwoners van Vilvoorde?

Bruggenbouwer
Maar ons Cultureel Centrum is uiteraard nog veel 
meer dan louter een betonnen gebouw. Het is een 
bruggenbouwer waar mensen met diverse achter-
gronden, of het nu een verschil betreft in kleur of 
religie of whatever, door middel van cultuur elkaar 
kunnen vinden. 

Daar blijf ik me als bestuurslid van het Cultureel 
Centrum voor inzetten

De beste wensen voor het nieuwe jaar.

Migratie in Vilvoorde is van alle tijden Een vat vol Bolwerk

Vilvoordse cadeaubon is een feit!

Vrijwilligers zetten trage wegen op kaart

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

Vilvoorde is de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die een digitale 
lokale  cadeaubon uitbrengt via Gift2Give.

Voor handelaars en horeca is de eindejaarsperiode een ideale start en 
extra boost om deze ‘eat en shop’-bon te lanceren. Hij zal verkocht  
worden in het toeristisch infopunt van de stad in coupures van 10 euro 
en 25 euro.

Ik wens hem veel succes.

Viviane Schaessens
Schepen van Leefmilieu, Lokale Economie  

en Toerisme (2016-2018)
Linda Van Lierde
Gemeenteraadslid

Eddy Wuyts
Gemeenteraadslid

Jan Anciaux
OCMW-voorzitter




