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N-VA neemt voortouw in betere mobiliteit in Vilvoorde
‘Den Tram’ wordt een trambus
De tram is nu al jaren een van de grootste dossiers in de stad.
Daarom geven we jullie graag een stand van zaken. Want de
tram wordt een trambus, een beslissing van Vlaams N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts.
Als afdeling hebben we hieraan zeker ons steentje bijgedragen.
Meermaals kwam een delegatie van N-VA Vilvoorde langs op
het kabinet van minister Weyts om de Vilvoordse problematiek
rond mobiliteit en het tramdossier in het bijzonder te bespreken.
Onze hardnekkigheid waarmee we dit deden was niet steeds
eenvoudig voor Ben en zijn kabinet, maar werd wel gewaardeerd. Uiteindelijk gaat het om een problematiek die U, de lezer
van dit artikel, rechtstreeks aanbelangt.
Door het overschakelen op een trambus kan de investering
versneld worden gerealiseerd. Er werd ons ook beloofd verder te
onderzoeken of de nieuwe stadswijk in aanbouw, 4 Fonteinen,
voldoende kan worden ontsloten. Ook potentiële parkeerproblemen rond de mogelijke trajecten worden opnieuw bekeken.
Deze nauwe samenwerking leidde ook tot de start van de werken
aan de bushaltes van De Lijn rond het treinstation.
Er is te lang getreuzeld rond de mobiliteit in Vilvoorde. Gelukkig neemt de N-VA nu zowel op lokaal als Vlaams niveau wel
initiatief. Je hebt er die dromen, je hebt er die drammen, je hebt
er die doen. De werken aan het station laten dan misschien op
zich wachten, onze minister schiet ons ter hulp om alvast de

Vlaams minister Ben Weyts met schepen Viviane Schaessens en OCMW-voorzitter Jan Anciaux bij de start van de
werken aan het busstation.
hopeloze situatie met de bussen daar op te lossen. Dat maakt het
voor de pendelaars vlot-ter, maar ook veiliger om over te stappen
op bus of trein. En het verkeer zal alvast die stoorzender niet
meer hebben.
Is dat genoeg? Natuurlijk niet. Ligt er voor de Vilvoordse hardnekkigen al een volgende afspraak vast op het kabinet? Natuurlijk wel!
Kevin Vincke
Schepen van Sport en Jeugd

Eetfestijn

N-VA Vilvoorde met een uitgebreide delegatie op de lente
receptie in Asse. Op de foto samen met gastspreker Theo
Francken
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuwe ploeg gaat de uitdaging aan
Zoals elke drie jaar
organiseerde N-VA Vilvoorde
bestuursverkiezingen. De leden
kiezen dan een voorzitter en
ondervoorzitter, en een schare
bestuursleden.
Als nieuwe voorzitter kreeg Luc
Verhoeven het vertrouwen van de
aanwezige N-VA-leden van Vilvoorde.
Daar is hij ontzettend fier op.
“N-VA Vilvoorde staat voor heel wat
uitdagingen. Bij de verkiezingen van 2012
gaf u ons zes zetels in de gemeenteraad
en besturen we mee uw stad. We kunnen
ook rekenen op heel wat vrijwilligers om
mee de kar te trekken. Het bestuur is

ondertussen uitgebreid tot 15 leden.
Als echte Vilvoordenaars willen we de
N-VA verder uitbreiden in onze stad,
de structuren van de lokale organisatie
versterken en de partij beter kenbaar
maken bij onze stadsgenoten. Naast
dit huis-aan-huisblad verspreiden we
informatie via persberichten, onze website,
onze Facebookpagina en allerlei acties.

Vilvoorde stap voor stap te verbeteren,
rekening houdend met de (soms beperkte)
financiële mogelijkheden.
Of zoals de slogan van onze partij zegt:
Denken. Durven. Doen.”
Luc Verhoeven
Voorzitter N-VA Vilvoorde

N-VA Vilvoorde wil zich niet populair
maken door mee te doen aan het aloude
dienstbetoon, maar wel door zich in te
zetten om de juiste dingen te doen in
onze stad, en dit voor élke Vilvoordenaar.
Onze partij wil niet afgerekend worden
op straffe uitspraken in de pers, maar
wel op de realisaties om de situatie in

Aparte besturen OCMW en gemeente vanaf 2019 verleden tijd

Vlaamse Regering stuurt aan op integratie OCMW
in gemeentewerking
Het OCMW kennen we allemaal. Net zoals elke stad en
gemeente heeft ook Vilvoorde een eigen OCMW dat werkt
als een afzonderlijk bestuur naast het stadsbestuur. Beide
besturen voeren een sociaal beleid. Daar komt binnenkort
verandering in. De Vlaamse Regering wil de OCMW-werking
integreren in het gemeentebestuur.
De oorsprong van de twee aparte besturen hebben we te danken
aan Napoleon. Maar vandaag is de opdeling achterhaald. De
Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW in de
gemeente een goed hedendaags, sterk en efficiënt sociaal beleid
realiseren voor de inwoners van de gemeente. Zo’n beleid moet
gevoerd worden door één en dezelfde overheid.
De democratisch verkozen gemeenteraad zal het sociaal beleid
binnen de gemeente maximaal geïntegreerd, laagdrempelig en
nog efficiënter laten verlopen.
Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus
heeft een voorontwerp klaar om gemeentes en OCMW ‘s
vanaf 2019 te laten integreren. Het ontwerp geeft de gewesten
de mogelijkheid de fusie al dan niet te veralgemenen. Het
wetsontwerp wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Als die
groen licht geeft, kan Vlaanderen verder met zijn plannen om de
OCMW ’s te laten integreren in de gemeentebesturen.
OCMW-voorzitter Jan Anciaux is zeer positief: “Wie vandaag
in Vilvoorde een beleid wil voeren dat de meest kwetsbaren
echt wil helpen, moet dit doen in wisselwerking met de andere
beleidsdomeinen. De integratie zal dus een grote stap vooruit
zijn. Er komt meer transparantie, want het huidige systeem met

vilvoorde@n-va.be

Jan Anciaux,
OCMW-voorzitter
twee besturen, elk met hun aparte diensten, zal wegvallen. Dit
zal ten slotte zorgen voor efficiëntiewinst en kostenbesparingen.
Bovendien is er nu nog vaak een psychologische drempel voor
onze burgers om zich tot het OCMW te wenden. In de toekomst
kunnen ze zich wenden tot één stadsdienst voor alle sociale
dienstverlening.
Ik ben ervan overtuigd dat we zo meer mensen kunnen
bereiken. Maar we moeten er natuurlijk over waken dat de
neutrale dossierbehandeling en het respect voor de persoonlijke
levenssfeer gegarandeerd blijven.”
Jan Anciaux, OCMW-voorzitter
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N-VA doet mee aan Lentepoets
In de straten van Vilvoorde werd voor de 11de keer een
lenteschoonmaak gehouden. De N-VA deed mee.
Een 100-tal vrijwilligers - buren, vrienden en leden van verenigingen - stak
de handen uit de mouwen om dit probleem aan te pakken. De bedoeling
van deze actie is om zoveel mogelijk zwerfvuil te voorkomen. Daarom ook
de slogan ‘Kleine daad groot resultaat!’ Het is een kleine moeite om je afval
in de vuilbak te gooien maar het resultaat kan groot zijn als we dat allemaal
doen!
Ook het bestuur van N-VA Vilvoorde nam deel aan de actie (zie foto). De
pijlen werden gericht op de parkjes en de straten rondom het wijkcentrum
van Faubourg. Zelfs Ring-TV kwam ons daar een be-zoekje brengen.
Vilvoorde kan rekenen op een groep van vaste vrijwilligers die zich het hele
jaar door inzetten om hun buurt netter te houden.
Wij doen in ieder geval mee! Interesse? Neem dan met ons contact op via
vilvoorde@n-va.be.
Linda Van Lierde
Gemeenteraadslid
Bart Saudemont
Bestuurslid

“N-VA ten dienste van
de Vilvoordenaar”
John Roobaert
Gemeenteraadslid

Een paar voorbee

Als gekend Vilvoordenaar kom ik dagelijks met vele stadsgenoten
in contact. Naast negatieve opmerkingen hoor ik gelukkig ook veel
positieve reacties over de keuzes van het huidige stadsbestuur.
Zo zijn de Vilvoordenaars
bijvoorbeeld zeer positief
over de nieuwe locatie van de
rommelmarkt, zeker omdat
de wagen bij de stand kan
staan. Er zijn ook veel meer
bezoekers.

Samen met de partijgenoten
probeer ik voor de negatieve
aandachtspunten, indien ze
gegrond zijn, dan weer een
oplossing te vinden,
Ik zal mij dan ook steeds
blijven inzetten voor onze stad,

lden :

ams
n onze stad met Vla
 De toekomst va
ndse taal
rla
de
Ne
de
or
do
karak ter verzekeren
te promoten.
armoede.
 De strijd tegen
oners.
met onze oudere inw
en
ud
ho
 Rekening
nder licht.
zo
n
tse
fie
n
va
ren
va
 Wijzen op de ge
cteren.
 Nachtrust respe
rkeerslichten door
ve
n
va
n
ere
eg
N


voetgangers.
bij
van zelfstandigen
 Bereikbaarheid
.
en
erk
wegenw
orde
 Een proper Vilvo

ook als die oplossingen niet
altijd voor de hand liggen of
een werk van lange adem zijn.
Graag doe ik dan ook een
warme oproep aan alle
inwoners van Vilvoorde: hebt
u vragen, opmerkingen of

ideeën, twijfel dan niet ons te
contacteren. Het is immers uw
burgerzin die ons helpt u goed
te vertegenwoordigen.
John Roobaert
Gemeenteraadslid
john.roobaert@n-va.be
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De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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Nieuwe jobs in kmo’s
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
Rechten

gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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