Vilvocratie als motor van noodzakelijke politieke omwenteling in Vilvoorde

Op 14 oktober 2010, exact twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012,
ontstond de pluralistische politieke beweging Vilvocraten vanuit diverse stromingen. Dit gebeurde
hoofdzakelijk als reactie op de steeds toenemende onvrede van de Vilvoordenaars over het gevoerde
beleid in hun stad, een beleid dat onvoldoende gericht is op de behoeften van de inwoners.
Het besturen van een stad moet in de eerste plaats oog hebben voor de verzuchtingen van de
inwoners en niet afgestemd blijven op de verwachtingen en ambities van politieke hoofdkwartieren en
hun lokale lakeien. Individuele politieke carrières mogen niet langer primeren op het algemeen belang.
De Vilvocraten staan voor het herstel van de Vilvoordse democratie met prioritair respect voor het
oordeel van de kiezer.
De Vilvoordse democratie heeft dringend nood aan nieuwe zuurstof. De Vilvocraten tekenden daarom
een gezamenlijk nieuw project uit dat onafhankelijkheid, openheid, waardigheid, optimisme,
complementariteit, participatie, transparantie, diversiteit, opportuniteit, eerlijkheid, dynamiek,
geloofwaardigheid en hoop injecteert in de Vilvoordse politiek, zodat er kordaat een einde komt aan
de politieke verzuring die Vilvoorde zoals nooit tevoren teistert. Deze benadering vormt de
ruggengraat van de Vilvocratie,de enige ware en echte Vilvoordse democratie.
Onafhankelijkheid is hierbij een evidente keuze. Vilvoordse problemen kennen geen unieke
ideologische oplossingen die dan ook niet mogen gedicteerd worden vanuit politieke machtscentra die
zich buiten onze stad bevinden.
Openheid is een essentieel gegeven. De uitwerking van onze projecten ligt niet van tevoren
dictatoriaal vast maar is ten allen tijde bespreekbaar in een gezond klimaat van open dialoog. Er is
geen voorkeur voor bepaalde suggesties zodat iedere Vilvoordenaar kan bijdragen tot oplossingen
voor zijn of haar stad. Wel plannen de Vilvocraten duidelijke procedures die in alle openheid moeten
leiden tot concrete voorstellen en projecten. Dit verhindert eindeloos palaveren en besluiteloosheid.
Waardigheid moet er steeds zijn en daarom heeft ieder recht op zijn eigen standpunt. Een eerlijk
gesprek met andersgezinden is ideeënverrijkend en kan de voorstellen alleen maar vervolledigen en
verfijnen.
Optimisme troef! De Vilvocraten geloven erin dat ze van Vilvoorde, dat zich op tal van gebieden in
een ver gevorderde staat van verloedering bevindt, terug een aantrekkelijke stad kunnen maken waar
elke Vilvoordenaar trots op wordt. Ze zetten zich af van het uitgesproken negativisme dat er nu bij vele
Vilvoordenaars heerst.
Complementariteit is een logische omschrijving voor alle ideeën waarmee we rekening hielden en
houden om tot concrete projecten te komen. De analyse van diverse, soms tegengestelde gedachten,
geeft het geheel een uitgesproken meerwaarde.
Participatie is een onontbeerlijke pijler. Niet alleen politiek verkozenen bepalen wat er met en in onze
stad gebeurt. De Vilvocraten willen ook de medewerkers aan verkiezingscampagnes én de burgers,
die zich niet politiek manifesteren, betrekken bij het beleid en de continue bijsturing ervan, in functie
van wisselende uitdagingen. Een absolute politieke decumul is daarbij essentieel om zoveel mogelijk
geëngageerde militanten een reële kans te geven om deel te nemen aan het beleid. Het referendum
en andere vormen van burgerbevraging verdienen actieve stimulansen.
Transparantie mag geen ijdel woord blijven. Elke verkozene legt aan zijn/haar kiezers verantwoording
af over zijn/haar activiteiten. Inkomsten van mandaten zijn in die optiek dan ook openbaar, evenals de
aanwezigheden op de vergaderingen waaraan de mandatarissen geacht zijn te participeren.

Diversiteit is voor de Vilvocratie een vanzelfsprekendheid. Het gevoerde beleid tijdens de afgelopen
decennia in Vilvoorde zorgde ervoor dat de bevolking enorm divers geworden is. De inwoners vormen
het draagvlak van onze lokale democratie. Het heeft geen zin om langer te kankeren over mogelijk
verkeerde beleidsopties in het verleden die bepaalde bevolkingsgroepen te expliciet naar onze stad
aantrokken. De Vilvocraten zijn zich bewust van de enorme uitdaging om de multiculturele
samenleving in Vilvoorde te stroomlijnen. Er moet rekening gehouden worden met elke Vilvoordse
burger. Daarom streven we naar een gezonde mix zonder onderscheid van ras, taal, afkomst,
geslacht, religie, filosofie en ideologie. Wel benadrukt de Vilvocratie dat er in een Vlaamse stad in de
Brusselse rand voor iedereen basisregels gelden. Van enige discriminatie mag geen sprake zijn, dus
ook niet van positieve discriminatie.
Opportuniteit is er alleszins om de democratie in onze stad, die in een diepe politieke crisis verkeert,
een nieuw elan te geven. De Vilvocraten betrekken de inwoners maximaal bij deze ontwikkeling die de
lokale politici de betrokkenheid en prioriteiten van de burgers leert kennen.
Eerlijkheid betekent dat de Vilvocraten aan de inwoners durven te zeggen dat ze niet alle problemen
kunnen oplossen en dat elk voorstel of project allicht wel minder goede kanten kent maar dat het
algemeen belang de leidraad en de grootste gemeenschappelijke deler van het Vilvocratisch denken
is. Het misleiden van de burger met onhaalbare voorstellen en demagogische projecten is uit den
boze. Populisme is taboe.
Dynamisme is essentieel voor het politieke handelen. Stilstaan is achteruitgaan. De Vilvocratie zal
burgers terug warm maken voor de politiek en hen een ander beeld van de politici bijbrengen.
De Vilvocraten koesteren de geloofwaardigheid van de politiek en van de beoefenaars ervan als een
zeldzaam goed. Doen wat men zegt zonder omwegen en zonder ingewikkelde compromissen vormt
daarvan de essentie.
De hoop leeft dat het met de Vilvocraten op alle gebieden anders en beter wordt. De beweging gaat,
als motiverende en stimulerende gangmaker, geen enkele uitdaging uit de weg. In alle domeinen wil
ze de onontbeerlijke omwenteling in gang zetten en tot een goed einde brengen. Vilvoorde verdient
dat.
Ons programma vormt de basis van de manier waarop we deze omwenteling willen gestalte geven.

