
VILVOORDE
V.U.: LUC VERHOEVEN, TENIERSSTRAAT 35, 1800 VILVOORDE

  vilvoorde@n-va.be I  www.n-va.be/vilvoorde I jaargang 2017 I nr. 2 I december 

Eetfestijn opnieuw een succes
Op 14 oktober organiseerde N-VA Vilvoorde haar jaarlijks eetfestijn. Door de onbeschikbaarheid van 
het CC in Koningslo werd er uitgeweken naar de school in de Perksestraat. Voor het eerst kon u ook 
‘s middags al bij ons terecht. De volledige bestuursploeg stond ten dienste van de bezoekers. Maar dit 
jaar kwamen ook heel wat vrijwilligers een handje toesteken om iedereen vlot te kunnen bedienen.

Heel wat N-VA-leden en -sympathisanten kwamen naar de 
Perksestraat afgezakt. De keuze voor het typisch Vilvoordse 
paardenstoofvlees was hier zeker niet vreemd aan. Meteen 
een hart onder de riem voor onze mandatarissen om verder 

te timmeren aan een kwalitatief beleid in de stad Vilvoorde, 
in het belang van élke burger.
Winnares van de biermand werd Karin De Petter uit Meise. 
Met een gewicht van 6,252 kilogram zat ze slechts 20 gram 
boven het reële gewicht (6,232 kilogram).

... en volgend jaar
Blokkeer nu alvast 22 september 2018 in uw agenda. Dan 
komt de volgende editie eraan. Dan rekenen we op uw tal-
rijke steun in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 14 oktober, om zo nog meer onze stempel te kunnen 
drukken op het Vilvoordse beleid.

  Luc Verhoeven,  
Voorzitter N-VA Vilvoorde

Nieuwe loopomlopen ingehuldigd
Op 30 september openden we officieel drie loopomlo-
pen door het groen van drie Fonteinen (en Tangebeek-
bos voor de langste lus), gerealiseerd in samenwerking 
met Sport Vlaanderen, Natuur en Bos en de provincie. 
Uiteraard zullen onze atletiekclubs hiervan goed gebruik 
kunnen maken, maar ook andere clubs en de privéspor-
ter kunnen nu volledig aangeduide, aangename routes 
gebruiken voor een korte jogging of een stevige training, 
met lussen van 1.5, 4 en 9.1 kilometer. 

De officiële start met volledige info staat aan de ingang 
van het sportdomein. U vindt ook een overzicht op de 
website van de stad onder de rubriek sport.

Kevin Vincke
Schepen voor Jeugd en Sport

  Schepenen Kevin Vincke en Viviane Schaessens, gemeente-
raadslid John Roobaert en OCMW-voorzitter Jan Anciaux 
aan de start van de loopomlopen.
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u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Vilvoorde wenst u fijne feestdagen!
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Honden binnen de zorg

Far West
Na lang wachten op het beëindigen van de bouw van negentien seniorenflats door de 
Inter-Vilvoordse huisvestingsmaatschappij, was het eindelijk zover. Wat al stond inge-
pland, kon uitgevoerd worden: het vernieuwen van de straten rond het Duchépark. 

Wat aanvankelijk een eenvoudige klus leek, werd bijna een nachtmerrie. Bij de start van de werken bleek dat niet enkel de toplaag moest 
worden vervangen, maar ook een groot gedeelte van de onderbouw. Parkeren werd er ook niet eenvoudiger op, een riolering vol cement …

Maar we volgden de zaak in nauwe samenspraak met enkele buurtbewo-
ners van zeer nabij op: de stadsdiensten werden gealarmeerd, zodat tijdig 
de nodige maatregelen konden worden getroffen. 

Een investering van 225 000 euro blijft namelijk een bom gemeenschaps-
geld, waar je zorgvuldig mee omspringt.

Eddy Wuyts
Gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraadscommissie van stedelijke 
infrastructuur en stedelijke ontwikkeling

  “We volgden de werken rond het Duchépark van 
zeer nabij op”, zegt gemeenteraadslid Eddy Wuyts.

Wijk 
in de 
kijker!

  “De hond Pippa werd erg enthousiast onthaald”, zegt schepen en 
OCMW-voorzitter Jan Anciaux.

Het OCMW Vilvoorde start met het project ‘honden 
binnen de zorg’. Volgens de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten is dit een uniek project in 
Vlaanderen. Het houdt in dat de gezinshelpsters 
hun eigen hond kunnen meenemen naar klanten die 
dit wensen. 

Dat honden een positieve invloed hebben op oudere mensen, is 
intussen voldoende bewezen. De mensen worden meer gemoti-
veerd om te bewegen, ze praten meer en ze zijn meer ontspannen. 

‘Honden binnen de zorg’ is een project dat wel degelijk vruchten 
afwerpt. Daarbij engageren zowel de gezinshelpster als de klant 
zich om de regels van het spel te respecteren. De gezinshelpster 
is verantwoordelijk voor haar huisdier. Ze oordeelt of haar hond 
geschikt is om binnen de zorg te gebruiken en ze voorziet de 
hond van de nodige inentingen. De klant moet van zijn kant een 
document invullen en terugbezorgen aan het OCMW. Zodra we 
dat document hebben ontvangen, mag de gezinshelpster haar 
hond meenemen naar de klant thuis.

Het OCMW Vilvoorde wil het project alvast zoveel mogelijk 
promoten bij de thuiswonende bejaarden. Bij de al afgelegde 
bezoeken werd Pippa zeer enthousiast onthaald.

Vragen over dit initiatief? Bel dan naar Gezinszorg  
op het nummer 02 257 98 41.

Jan Anciaux
Schepen en OCMW-voorzitter

N-VA Vilvoorde wenst  
u een prettige Kerst!
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Vilvoorde tegen armoede
Op 17 oktober was er naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede een fakkel-
tocht in Vilvoorde. De deelnemers aan die fakkeltocht riepen op tot een duurzame toekomst 
zonder armoede en discriminatie. Een afvaardiging van N-VA Vilvoorde zette mee haar schou-
ders onder deze actie.

Linda Van Lierde
Gemeenteraadslid

Nieuwe impulsen voor het winkelcentrum
Er is heel wat te doen over de leegstand in het winkelcentrum. Dit is niet alleen een Vilvoords probleem, 
maar een uitdaging voor de lokale besturen in heel Vlaanderen. “Als schepen van Lokale Economie zet ik 
mij maximaal in om kansen te creëren voor nieuwe initiatieven”, zegt Viviane Schaessens.

Er wordt vaak geklaagd wanneer er zaken dichtgaan, maar het 
is goed om ook de nieuwkomers eens in de verf te zetten. In de 
maand november zijn er op twee dagen tijd twee nieuwe zaken 
opengegaan. Karen Verbeke, zelf inwoner van de Leuvense-
straat, is gestart met haar winkel Tassen en Kabassen. Een 
frisse, leuke zaak voor wie op zoek is naar een nieuwe handtas, 
portefeuille of andere accessoires.

Jonge ondernemers geloven in toekomst van Vilvoorde
Amper een dag later mochten we Het Zwarte Schaap verwel-
komen. Huisgemaakte pralines van een jonge chocolatier, 
eveneens uit het Vilvoordse. “Ik wens de initiatiefnemers veel 
succes met hun nieuwe zaak”, zegt Viviane Schaessens. “Een 
mooi voorbeeld van het feit dat nogal wat jonge mensen écht 
geloven in de toekomst van Vilvoorde.” Ook juwelier Van Hoof 
opent op korte termijn opnieuw een winkel in het Vilvoords 
stadscentrum. En straks is ook Madtiger weer op post in de 
Leuvensestraat.

De heraanleg van de Leuvensestraat en de Guldenschaapstraat 
is hier zeker niet vreemd aan. En de afwerking van de Grote 
Markt met de ondergrondse parking levert niet alleen een 
leuke omgeving op voor de omliggende horecazaken, maar de 
200 parkeerplaatsen moeten ook de bereikbaarheid van het 
winkelcentrum gevoelig verbeteren.

Maar als stad blijven we niet stilzitten. Samen met Unizo en de 
provincie starten we een pop-upproject op. We verhuren een 
deel van het beschermde Ortshuis in de Leuvensestraat aan 
jonge, startende ondernemers om hen de kans te geven hun 
zaak te lanceren. Daarbij wordt een sterk verlaagde huurprijs 
aangeboden om voor deze starters de kosten in de aanlooppe-
riode te beperken.

En de markt...
In de nabije toekomst gaan we ook nadenken over nieuwe 
initiatieven rond het marktgebeuren. De tijden zijn veranderd 
en dus ook de manier waarop mensen naar de markt gaan. 

Er wordt nagedacht over mogelijkheden om – vooral dan van 
de woensdagmarkt – een andere vorm van beleven te maken. 
Verhuizen we naar woensdagavond? Veranderen we de locatie 
naar de Grote Markt? Komt er een combinatie met de food-
trucks? Allemaal denkpistes die uitgewerkt zullen worden met 
de betrokken partijen om tot een concreet voorstel te komen. 
Hierover zeker meer in de komende maanden.

Viviane Schaessens
Schepen voor Leefmilieu, Lokale Economie en Toerisme

  Gemeenteraadslid John Roobaert en bestuurslid 
Ingrid Rosbach namen deel aan de fakkeltocht.

  Viviane Schaessens, schepen voor Leefmilieu, Lokale Economie 
en Toerisme.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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