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N-VA Vilvoorde 
doet mee aan  
Lentepoets

Een honderdtal vrijwilligers 
stak op 25 maart de handen uit 
de mouwen voor de jaarlijkse 
lenteschoonmaak. In totaal 
werd bijna een ton zwerfvuil 
opgeruimd! Deze actie wil de 
inwoners sensibiliseren om geen 
afval meer op de openbare weg 
te gooien.

Ook N-VA Vilvoorde was met 
een uitgebreide afvaardiging 
aanwezig om een steentje bij te 
dragen aan een propere stad. 
Dit jaar was de wijk Kassei aan 
de beurt. We vinden het immers 
belangrijk dat we er allemaal 
samen iets aan doen om het 
probleem van zwerfvuil aan te 
pakken.

Linda Van Lierde,  
N-VA-gemeenteraadslid

Erger je je ook aan 

zwerfvuil? Dan is  

het project van  

straatvrijwilligers  

ook misschien iets  

voor jou.

Modern bestuur in het bestuursakkoord:
De nieuwe bestuursploeg wil vernieuwend zijn naar samenstelling, werking en aanpak. 
Een goed en transparant bestuur is ons uitgangspunt. De inspraak van burgers en een 
correcte, moderne en laagdrempelige communicatie met de burger zijn een aantal 
belangrijke uitgangspunten. Er wordt actief overleg en inspraak georganiseerd met de 
diverse adviesraden van de verschillende beleidsniveaus.

Samen vooruit
Besturen, dat is samen verbeteringen realiseren. Door mijn 30-jarig 
politiek engagement, meestal zonder werkelijke medezeggenschap,  
weet ik hoe belangrijk constante inspraak is voor breed gedragen beslis-
singen. N-VA Vilvoorde zette modern bestuur dan ook als een belang-
rijke hefboom in het bestuursakkoord. En die nieuwe aanpak loont.  
De Verandering Werkt!

Zo zorgen we ervoor dat de stem van  
actiegroepen en medeburgers in de dos-
siers van het parkeerreglement, de tram-
bus en Groenloo daadwerkelijk gehoord 
werd. N-VA Vilvoorde ziet in dat met een 
betere samenwerking meer wordt bereikt 
dan met hardnekkig vasthouden aan het 
standpunt van het grote gelijk. Ook  
binnen grote Vlaamse dossiers als de  
Oosterweelverbinding zorgde de N-VA 
met deze aanpak trouwens voor een  
historische doorbraak.

Uiteraard zal niet iedereen tevreden zijn, 
maar we hopen dat een erg groot deel van 
de bevolking blij is met de beslissingen die 
we nemen. Besturen is immers ook durven 
beslissen in het algemeen belang.  
 
Deze aanpak van raadplegen en vervolgens 
aan de hand van de verzamelde informa-
tie knopen doorhakken, zorgt ervoor dat 
we de essentie van ons bestuursakkoord 
verwezenlijken: ‘Vilvoorde vooruit door 
samenwerking’.

“Medezeggenschap van 
de burger is essentieel 
voor een goed bestuurde 
gemeente.”

Jan Anciaux, schepen  
en OCMW-voorzitter
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Jan Jambon in Kruitfabriek
Op 21 april ontving N-VA Vilvoorde federaal 
minister Jan Jambon en Vlaams minister Ben 
Weyts tijdens de lentereceptie voor het N-VA-
arrondissement Halle-Vilvoorde. Een gelegenheid 
om de ‘place to be’ aan het Vilvoordse kanaal 
te leren kennen en heel wat N-VA’ers uit de ons 
omringende gemeenten van de Vilvoordse troeven te 
overtuigen. 

Minister Jambon had het in zijn speech vooral over het 
terrorisme en de acties die onder zijn leiding werden genomen 
om het fenomeen in kaart te brengen. De zorg voor een goede 
bescherming van onze bevolking staat centraal in zijn beleid. 
Dat hiervoor de nodige middelen ingezet moeten worden, 
spreekt voor zich.

Een enthousiaste Vilvoordse bestuursploeg zorgde samen met 
een aantal vrijwilligers voor een feilloze organisatie. Aan het 
eind van de avond ontvingen we dan ook alleen maar positieve 
commentaren.

Dit geslaagde initiatief toont aan dat N-VA Vilvoorde 
springlevend is en dat we mee aan de kar trekken om onze stad 
aantrekkelijker te maken voor wie hier woont en werkt.

Luc Verhoeven, voorzitter N-VA Vilvoorde

Zelfstandigennetwerk  
voorkomt misdaad
Met de oprichting van een BIN-Z, een buurtin-
formatienetwerk voor zelfstandigen, wordt snelle 
communicatie tussen de lokale handelaars mogelijk 
wanneer er verdachte bewegingen gesignaleerd 
worden in de buurt. Zo kunnen de handelaars zich 
beter wapenen tegen pogingen tot diefstal.

Vilvoorde leeft! Meer dan ooit …
Foodtrucks zijn schot in de roos
Het waren drukke tijden in Vilvoorde de laatste weken. Het begon allemaal 
met de eerste foodtruckmarkt op 6 april. Een initiatief van de Raad Lokale 
Economie waar maanden voorbereidend werk aan voorafging. Meteen een 
schot in de roos. Heel wat Vilvoordenaars vonden de weg naar het Mattenkot 
zodat de foodtruckers al gauw door hun voorraad heen waren. 

Ook de horecazaken in de ruime omgeving profiteerden mee en konden op 
een ruime belangstelling rekenen. Samen met voorzitter Joris Willems van 
de Raad blikken we dan ook tevreden terug op een succesvolle avond. De 
hele zomer lang kan u trouwens de foodtruckers tegenkomen aan het  
Mattenkot. U bent elke eerste donderdag van de maand welkom.

Waterfeest zet kanaalzone in de kijker
Op 30 april genoten we van het Waterfeest, een organisatie van de dienst 
Toerisme, onder impuls van Tom Andries. Mede dankzij het goede weer 
zakte Vilvoorde massaal af naar het water. Een unieke gelegenheid om zich 
te vergewissen van de verfraaiing aan de kanaalzone. Dat kon vanop het 
water zelf, tijdens een boottochtje naar Brussel of Kapelle-op-den-Bos. Dit 
sociale gebeuren bracht de Vilvoordenaars dichter bij elkaar met een hapje 
en een drankje.

IJsjes in de Leuvensestraat
Op 6 mei werd de vernieuwde Leuvense-
straat officieel ingewandeld. De stad deelde 
meer dan 400 ijsjes uit om dit in de verf te 
zetten. Een initiatief dat fel gesmaakt werd  
door zowel handelaars als bezoekers.

 Viviane Schaessens,  
schepen voor Leefmilieu,  
Lokale Economie en Toerisme
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Uitvoering klimaatactieplan op kruissnelheid
Vilvoorde maakt werk van de verdere uitvoering van het klimaatactieplan. 
Het begon allemaal met het uitdelen van duurzame draagtassen op de 
zaterdag- en woensdagmarkt, gekoppeld aan een tombola. De winnares 
en trouwe bezoekster van de markt kreeg van de stad een splinternieuwe 
elektrische fiets aangeboden. 

Ondertussen duikt ook de Woon+Bus regelmatig op in de straat en bij 
evenementen. Hier kunnen bewoners terecht voor informatie over hoe ze 
hun huis energievriendelijker kunnen maken.

Peutie
In het centrum van onze stad beweegt heel wat. De broodnodige 
infrastructuurinvesteringen en nieuwe initiatieven voor en 
van de lokale handelaars maken het centrum weer een echte 
aantrekkingspool voor Vilvoordenaars en bezoekers. Maar ook 
in de andere wijken van Vilvoorde staat de tijd niet stil. Peutie 
bijvoorbeeld.

Nieuwe schoolklassen, nieuwe woningen
Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan de grondige 
uitbreiding van de twee (basis)scholen. De kindjes van De 
Lampion (uitbreiding Sint-Jozefschool) vinden ondertussen al 
vlot de weg naar hun nieuwe klasjes via de nieuwe, gesplitste 
schoolingang. Tijdens het schoolfeest werd het nieuwe gebouw 
ook officieel ingehuldigd. De kindjes gaven het beste van zichzelf 
op het podium. 

Zowel het project Peutiebos met vier nieuwe appartements-
blokken en commerciële (kantoor)ruimtes tegenover de Kinder-
hoeve in de Aarschotsestraat als de 17 nieuwe (energiezuinige) 
woningen aan de Martelarenstraat staan dan weer, net als wij, te 
popelen nieuwe inwoners te ontmoeten. Het geeft aan dat Peutie 
voor mensen die een eigen stekje zoeken veel te bieden heeft. 

Troeven ook in de toekomst uitspelen
N-VA Vilvoorde wil de troeven van Peutie ook in de toekomst 
verder uitspelen: een groene wijk waar nog een echte dorpssfeer 
hangt, waar iedereen elkaar kent en de ‘Peutianen’ met veel 
plezier hun maatschappelijk engagement opnemen.  
 
Een wijk waar iedereen welkom is en waar activiteiten zoals 
Peutiekermis, de Bosfeesten, de scouts en voetbal nieuwe 
inwoners gemakkelijk toelaten deel te nemen aan het Vlaamse 
dorpsgebeuren. 

We moedigen iedereen (schoolgaande jeugd, nieuwe en iets 
minder nieuwe inwoners, …) dan ook aan intens mee  
te genieten van de unieke 
‘Peutiaanse’ gezelligheid. 
Raymond van het Groenewoud 
kan er alvast over meespreken!

 
Dries Verhaeghe,  
N-VA-bestuurslid

 In onze volgende huis-aan-huisbladen zetten we telkens een andere wijk in de kijker, elk met zijn 
eigen karakter. Komen nog aan bod: Far-West, Faubourg, Houtem, Kassei en Koningslo.

 In de Woon+Bus krijg je info over     
    een energievriendelijke woning.

Wijk in  

de kijker



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


