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N-VA Vilvoorde groeit
Op vrijdag 9 maart organiseerde N-VA Vilvoorde in de Kruitfabriek een lentereceptie. Een mooie gelegenheid om leden en sympathisanten 
samen te brengen voor een hapje, een drankje en een babbel. 

Op deze receptie werd meteen duidelijk dat N-VA Vilvoorde sterk groeit. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kon het toenmalige 
bestuur nog vlotjes vergaderen aan een keukentafel op een zolderkamer. Vandaag telt het bestuur achttien leden. En we mogen ook de  
vrijwilligers en kandidaten niet vergeten. Samen vormen ze steeds meer een grote N-VA-familie in onze stad. 

Recent werd ook een Jong N-VA-afdeling boven de doopvont gehouden. Ook de jeugd vindt duidelijk dat het tijd is voor verandering.  
En daar willen we als partij de volgende zes jaar voluit voor gaan.

Luc Verhoeven, voorzitter

Jan Anciaux trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Op de 
lentereceptie maakte N-VA Vilvoorde alvast haar lijsttrekkers bekend. 

Huidig OCMW-voorzitter Jan Anciaux trekt opnieuw de lijst. Met de bouw 
van het nieuwe woonzorgcentrum heeft hij bewezen dat hij grote projecten 
in goede banen kan leiden. En in lijn met de visie van de N-VA is dit alles 
gebeurd met een strikte controle op de uitgaven. 

Schepen Viviane Schaessens is de eerste vrouw en de nummer twee van 
de lijst. Was ze zes jaar geleden nog nieuw in de politiek, dan heeft ze de 
voorbije drie jaar haar strepen meer dan verdiend als schepen van Lokale 
Economie, Leefmilieu en Toerisme. Niet de gemakkelijkste uitdaging, maar 
wel een waar ze voor 200 procent haar schouders onder zet.

Dries Verhaeghe op nummer drie staat voor de eerste keer op een lijst. Maar Dries is zeker niet nieuw in de politiek. Op het kabinet 
van Vlaams minister Ben Weyts kreeg hij al ruim voldoende de kans om ervaring op te doen. Als jonge vader wil hij onze stad en haar 
deelgemeenten aantrekkelijker maken voor gezinnen met kinderen en actieve ouders.

Lijstduwer wordt opnieuw John Roobaert. Hij is de man van de straat, die je overal kan tegenkomen en aanspreken. En die mensen de 
weg helpt vinden voor een oplossing voor hun problemen.

Alvast een sterke ploeg met heel wat ervaring, die de volgende zes jaar de kracht van verandering ook in Vilvoorde op kruissnelheid wil 
brengen.

N-VA Vilvoorde wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Lijstduwer John Roobaert, plaats twee Viviane  
Schaessens, lijsttrekker Jan Anciaux en plaats drie  
Dries Verhaeghe.
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Nieuw leven voor meubels 
Ter Linde
Het OCMW van Vilvoorde schenkt oud meubilair van het 
verlaten rusthuis Ter Linde aan een Congolese vzw. Een mooi 
staaltje van internationale solidariteit. 

Sinds vorig jaar is er in Vilvoorde het gloednieuwe woonzorgcentrum  
Filfurdo in de Harensesteenweg. De bewoners hebben allemaal nieuwe  
meubels. Daarom zocht OCMW-voorzitter Jan Anciaux naar een mooi  
alternatief voor de oude meubels. “De 120 oude bedden bleven staan in het 
oude Ter Linde. Ik wilde niet dat ze op het schroot belandden. Daarom heb-
ben we gezocht naar een organisatie die ze kon gebruiken”, legt Jan Anciaux 
uit. Het materiaal wordt geschonken aan vzw Aibelco om een ziekenhuis, 
rustoord en een weeshuis in Kinshasa van degelijk meubilair te voorzien. In 
Congo worden op geen enkele manier subsidies verleend aan zorginstellingen. 

“De goederen worden in de maanden juli en augustus verscheept naar Congo. 
Het gaat niet alleen om bedden, maar ook om zetels, tafels, voetbankjes en 
nachtkastjes. De meubels gaan ginder een nieuw leven tegemoet”, besluit Jan.

Buurtinformatienetwerk (BIN) in Koningslo
In Koningslo werd vorig jaar het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) door bewoners opgericht. Iedereen 
was zeer positief over de werking van het BIN Koningslo. En dus is een mogelijke uitbreiding naar andere 
wijken een piste die gevolgd wordt en door N-VA Vilvoorde ondersteund wordt. 

Een BIN is een samenwerking tussen burgers, de lokale politie en het stadsbestuur binnen een bepaalde buurt. Via het BIN kunnen 
meldingen over diefstallen, verdachte personen of voertuigen gesignaleerd worden aan de politie. 

De bedoeling van het BIN is dat de deelnemers verdachte zaken kunnen signaleren aan de lokale politie. Die onderzoekt de melding 
en als ze ernstig is, wordt er een sms verstuurd naar alle deelnemers. Op hun beurt kunnen de deelnemers extra aandachtig zijn en 
bijkomende informatie melden aan de politie. Een persoon kan immers verdachte handelingen stellen in één straat, maar volkomen 
normaal overkomen in een volgende straat.

Een van de initiatiefnemers van het BIN Koningslo is Miguel Verhavert. “Naast de informatie-uitwisseling 
organiseren wij ook wijkwandelingen en mobiele informatiemomenten. Op deze manier hopen wij bij te dragen 
tot een veiligere buurt en de solidariteit en het samenhorigheidsgevoel in Koningslo te versterken.”

Miguel Verhavert, bestuurslid

OCMW-voorzitter Jan Anciaux:  
“De meubels van Ter Linde gaan in 
Congo een nieuw leven tegemoet.”
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Werken Grote Markt in eindfase
Zaterdag 21 april werd de ondergrondse parking feestelijk geopend.  
Meteen 200 extra parkeerplaatsen in de onmiddellijke buurt van de 
stadsdiensten, maar vooral ook meteen naast het kernwinkelgebied. 
Dit is een duwtje in de rug van de Vilvoordse handelszaken, die dankzij 
de parking makkelijker bereikbaar zijn voor wie niet in het centrum 
woont. Bovendien kondigde Vlaams minister Ben Weyts nog meer dan 
500 extra parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen aan op randparkings in 
onze stad. 

Ook aan ons leefmilieu werd gedacht. Twee laadpalen voor elektrische auto’s moeten  
het aanbod in Vilvoorde verder uitbreiden en zo het gebruik van elektrische wagens 
stimuleren.

Veel ruimte voor wandelaars, fietsers en horeca
Ondertussen is de heraanleg van de bovenbouw van de Grote Markt volop aan de gang. Nog eventjes doorbijten en dan is  
al de hinder van de voorbije maanden vergeten. In september wordt de Grote Markt helemaal teruggeschonken aan de  
Vilvoordenaars. Zonder auto’s, maar met veel ruimte voor wandelaars en fietsers. En vooral heel veel plaats voor de terrassen 
van onze horeca-uitbaters.

Een plek om even te kuieren, een babbeltje te slaan op een van de terrassen, of misschien met enkel een gitaar en wat vrienden 
te ontspannen onder de nieuwe luifel. Kortom, een plek waar het leuk vertoeven is. Nog even en dan is het zover!

Jong N-VA Vilvoorde uit de startblokken
In april ging Jong N-VA Vilvoorde officieel van start. Samen met haar peter Vlaams minister Ben Weyts is 
de afdeling klaar om jongeren een stem te geven in de Zennestad.

In Vilvoorde zijn de N-VA-jongeren al een tijdje actief, maar ze 
kunnen nu pas van hun eigen afdeling spreken dankzij de  
officiële verkiezing van hun bestuur. Jeroen Bergers wordt  
de eerste voorzitter. Hij werd eind 2017 ook al verkozen als  
jongerenvertegenwoordiger in de Vlaamse Jeugdraad. Sofie  
Pootemans werd verkozen als ondervoorzitter, Alec Verhaeren 
als secretaris en Stijn Bergers als penningmeester.

Belangrijk jaar voor de jeugd
N-VA Vilvoorde kondigde op haar jaarlijkse lentereceptie al  
aan dat 2018 een belangrijk jaar voor de jeugd zou worden.  
De jongeren worden goed ondersteund door de moederpartij en 
krijgen ook een prominente rol in het partijbestuur.

Kersvers voorzitter Jeroen Bergers: “Uit de cijfers van het  
gemeenteprofiel blijkt dat slechts 30 procent van de  
Vilvoordenaars tevreden is met de voorzieningen voor de jeugd. 
Dit toont aan hoe broodnodig initiatieven zoals Jong N-VA 
Vilvoorde zijn. Wie kan hier namelijk beter voor op tafel kloppen 
dan de jongeren zelf?”

Prominente plaats op N-VA-lijst
Ook jongerenverantwoordelijke van N-VA Vilvoorde Dries  
Verhaeghe is heel tevreden met het jeugdig enthousiasme:  
“De input van deze jongeren is bijzonder belangrijk voor onze 

afdeling en onze stad. Als moederpartij willen we ze, naast vol-
doende vrijheid, ook een prominente plaats op onze lijst geven.”

Ben Weyts, de peter van Jong N-VA Vilvoorde, kijkt uit naar de  
samenwerking met de jongerenafdeling en heeft al meerdere bezoe-
ken aan de Zennestad gepland. “Dit zijn jonge leeuwen naar mijn 
hart. Ik hoop dat we ze de komende maanden flink horen brullen.”

Schepen van Leefmilieu, Lokale 
Economie en Toerisme Viviane 
Schaessens bij de laadpunten voor 
elektrische auto’s.

V.l.n.r. Rafaël Van Hoorick, Sofie Pootemans, Dries Verhaeghe, Alec 
Verhaeren, Jeroen Bergers, Sarah Van Hassel en Stijn Bergers.

  Wil je meer weten over Jong N-VA Vilvoorde? Je kan ons vinden 
op Facebook of je kan contact met ons opnemen via  
jeroen.bergers@jongnva.be of 0488 97 73 89.



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


