
Beste Vilvoordenaar

De N-VA zorgde ervoor dat de 
vergunning voor een giga-gascen-
trale die maar liefst 2,4 miljoen ton 
CO2 uitstoot door de provincie werd 
geweigerd. We zullen ons echter nog 
eens moeten inspannen, want Engie 
gaat in beroep tegen die beslissing. 
We roepen het stadsbestuur op om 
zich in zijn nieuwe advies tegen de 
bouw te verzetten. 

Daarnaast hebben we de afgelopen 
maanden constructieve voorstellen 
gelanceerd om de vaccinatiegraad in 
onze stad op te krikken en ervoor te 
zorgen dat onze horeca en scholie-
ren niet het slachtoffer worden van 
strengere regels dan in de rest van 
Vlaanderen. Helaas is het stads-
bestuur vooral bezig met communi-
ceren in de pers in plaats van beleid 
voeren.

Verder vergeten we ook het groen-
onderhoud en de verkeersveiligheid 
niet uit het oog en boekt Assita 
Kanko successen in het Europees 
Parlement. 

Meest van al zijn we echter blij dat 
we u eindelijk weer kunnen zien en 
spreken. Daarom nodigen we u van 
harte uit op ons eetfestijn op 23 
oktober. Wie lid is of daar lid wordt, 
krijgt bovendien een traktatie van 
ons bestuur. Tot dan!

Dries Verhaeghe
Afdelingsvoorzitter

Geen giga-gascentrale in Vilvoorde (p. 2) Groenonderhoud onbestaande in Vilvoorde (p. 3)

Pjeirestoofvleesfretterfestijn

Zaterdag 23 oktober
Van 12 tot 15 uur en van 17 tot 22 uur

Vol-au-vent, kinder- en vegetarische 
schotel zijn ook verkrijgbaar. 

Sport- en cultuurcentrum .K
Streekbaan 198A
Vilvoorde-Koningslo

Assita Kanko 
komt ook!

N-VA Vilvoordewww.n-va.be/vilvoordevilvoorde@n-va.be
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Vilvoords coronabeleid laat te wensen over
Al heel de coronacrisis is het duidelijk dat burgemeester Hans Bonte en het stadsbestuur in de eerste plaats bezig zijn met in 
de pers te communiceren en pas in de tweede plaats met e� ectief beleid voeren. De Vilvoordenaar verdient duidelijkheid en 
leiderschap, maar in plaats daarvan krijgt hij ruzies tussen Open Vld en Vooruit die in de pers worden uitgevochten. Dit gebrek 
aan eensgezindheid haalt het draagvlak voor de coronamaatregelen onderuit en is mee de oorzaak van de lage vaccinatiegraad 
in Vilvoorde. 

De Vilvoordse N-VA stelde meermaals voor om doelgericht actie 
te ondernemen om de verschillende doelgroepen die zich niet 
laten vaccineren toch te overtuigen een vaccin te nemen. Dat 
had zelfs al veel eerder moeten gebeuren. Zo moet men bijvoor-
beeld politieke of religieuze tussenpersonen inschakelen die deel 
uitmaken van de doelgroepen die het vaccin weigeren, om de 
mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Hoewel Bonte 
zelf aangaf dat vooral mensen die terugkeerden van vakantie uit 
hun thuisland zich niet laten vaccineren, weigert hij om actie te 
ondernemen. 

Voorbeeld nemen aan Vlaams beleid
Door dat gebrek aan daadkracht om de vaccinatiecampagne 
te versterken voelt het stadsbestuur zich nu genoodzaakt om 
strengere coronamaatregelen in te voeren dan in de rest van 
Vlaanderen. Het wordt tijd dat het stadsbestuur een voorbeeld 
neemt aan het Vlaamse in plaats van aan het falende Brusselse 
(corona)beleid.

Geen giga-gascentrale in Vilvoorde
Dankzij de N-VA weigerde de provincie de vergunning voor de nieuwe giga-gascentrale die de federale regering en 
het stadsbestuur in Vilvoorde willen bouwen. Nu Engie in beroep gaat tegen de beslissing van de provincie om geen 
vergunning af te leveren, riep onze fractieleider Jan Anciaux het stadsbestuur op om zich eindelijk ook tegen de komst 
van deze gascentrale te verzetten. In de provincie doen CD&V en Open Vld dat namelijk wel.

Door het beroep van Engie moet het stadsbestuur nu 
verplicht opnieuw een advies afleveren over de bouw. 
Dat burgemeester Hans Bonte op de gemeenteraad 
aangaf dat hij dat advies niet met de gemeenteraad wil 
bespreken, doet alvast de wenkbrauwen fronsen. De 
Vilvoordenaar verdient meer respect. 

Kerncentrales openhouden
De giga-gascentrale zou maar liefst 2,4 miljoen ton 
CO2 per jaar uitstoten. Dat is 17 keer de uitstoot van 
onze stad vandaag. Daarnaast stoot de gascentrale ook 
enorm veel stikstof uit, waardoor ook onze luchtkwali-
teit erop achteruitgaat. De bouw van deze vervuilende 
gascentrale zou niet nodig zijn als de federale regering 
de kernuitstap stopzet. We moeten onze jongste 
CO2-neutrale kerncentrales openhouden. Die kunnen 
nog tientallen jaren mee.

Vilvoorde moet dringend zijn vaccinatiegraad opkrikken, maar in 
plaats daarvan vecht het stadsbestuur zijn ruzies in de pers uit. 

N-VA Vilvoorde roept het stadsbestuur op om zich eindelijk 
ook tegen de komst van de gascentrale te verzetten.

vilvoorde@n-va.be
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Goed nieuws: levensgevaarlijke 
betonblokken aan basisschool De 
Puzzel weggehaald op vraag van N-VA 
Recent installeerde het stadsbestuur betonblokken van twee meter hoog aan stedelijke 
basisschool De Puzzel in Koningslo. Dat men daarmee cultuur in het straatbeeld kan 
brengen is leuk, maar de locatie maakte de situatie wel levensgevaarlijk. 

De betonblokken zorgden ervoor dat autochauffeurs de vele kinderen die hier moeten 
oversteken zo goed als niet konden zien. Daarom nam ons bestuur snel contact op met 
de bevoegde schepen. Gelukkig werden de betonblokken ondertussen al verwijderd.

Jongerenvoorzitter Jeroen Bergers 
is tevreden dat de gevaarlijke beton-
blokken intussen verwijderd zijn.

Groenonderhoud 
onbestaande in 
Vilvoorde
De laatste zes maanden hee�  er zich 
op verschillende plaatsen in Vilvoorde 
een ontzettende wildgroei ontwikkeld. 
Gemeenteraadslid John Roobaert vindt 
dat de Vilvoordenaar meer dan genoeg 
belastingen betaalt voor een degelijk 
groenonderhoud en kaartte de situatie 
aan op de gemeenteraad. 

“Het stadsbestuur mag onze stad niet 
zo laten verloederen”, zegt John. “Zeker 
op het kerkhof is de situatie stuitend. 
Verschillende graven zijn tussen de 
wildgroei zelfs niet meer terug te vinden. 
Respect voor onze overledenen en hun 
nabestaanden is volledig zoek.” 

Met de N-VA zetten we ons beste beentje 
voor. Daarom gaan we binnenkort zelf 
een deel van het kerkhof opkuisen. 

Assita Kanko krijgt de dingen voor 
elkaar: grote meerderheid keurt 
Europese Blauwe Kaart goed
Hoogopgeleide werknemers zullen in de toekomst gemakkelijker in de EU kunnen 
werken en wonen dankzij de invoering van de Europese Blauwe Kaart. Die komt 
er dankzij de inspanningen van Assita Kanko in het Europees Parlement. 

De Europese Blauwe Kaart komt er niet 
toevallig naar analogie met de Amerikaanse 
Green Card. “Ze zorgt ervoor dat we ge-
schoolde werknemers kunnen motiveren om 
voor Europa in plaats van Amerika te kiezen”, 
legt Assita uit. “Belangrijk is dat de lidstaten 
nog steeds de voorwaarden kunnen bepa-
len voor het verlenen van toegang tot hun 
arbeidsmarkt. Zo krijgen nationale werklozen 
voorrang en wordt er vooral gezocht naar 
talent dat er in Vlaanderen te weinig is om 
aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. 
Zo vermijden we dat Europa en Vlaanderen 
de race om talent verliezen van Amerika.”

Jeroen Bergers verkozen in nationaal 
Jong N-VA-bestuur
Onze lokale Jong N-VA-voorzitter Jeroen Bergers werd in september verkozen in het 
nationale dagelijks bestuur van Jong N-VA. Een mooie erkenning voor het harde 
werk en de militante houding van onze afdeling. 

Jeroen zal zich focussen op de communicatie van de 
jongerenpartij en met zijn rebelse houding ongetwij-
feld regelmatig de vinger op de wonde van het falende 
Vivaldi-beleid leggen. Ook zal hij de vele andere lokale 
Jong N-VA-afdelingen ondersteunen in hun werking.

Proficiat, Jeroen!
“Respect voor onze overledenen en 

hun nabestaanden is volledig zoek”, stelt 
gemeenteraadslid John Roobaert vast.

www.n-va.be/vilvoorde
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


