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BLOG lijsttrekker Alain Van Hende in aanloop naar de Vilvoordse
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Laatste dag – zaterdag 12 oktober 2012

Boeiende ervaring

De campagne zit erop. Het woord is nu aan de kiezer.
De Vilvocratie heeft een lange weg afgelegd met vallen en opstaan. Op een tijdspanne van
amper twee jaar staat er een politieke beweging klaar die een ander beleid wil ontwikkelen in
de Zennestad.
Ik sta erop om iedereen die van kort en iets verder betrokken is geweest bij de uitbouw van dit
boeiend verhaal te bedanken voor de inzet. Was het allemaal rozengeur en manenschijn?
Bijlange niet, maar kan het anders als men een aantal sterke karakters samenbrengt om te
timmeren aan de heropbouw van onze stad?
We hebben een duidelijk project met concreet uitgewerkte voorstellen, en dit vinden we niet
terug bij onze politieke opponenten die verzanden in steriele vaak vage voorstellen.
De reactie van vele Vilvoordenaars is positief naar de Vilvocratie toe. Afwachten nu of dit
zich ook vertaald in het stemhokje.
Want laat ons duidelijk zijn. De traditionele partijen gaan er alles aan doen om de Vilvocraten
weg te houden van de macht, omdat ze elke vernieuwing afwijzen en willen vasthouden aan
hun lucratieve mandaten en hierbij het algemeen belang vaak vergeten.
De verkrampte houding van de huidige meerderheid van CD&V/ N-AV, sp.a/Groen en Open
Vld ten aanzien van de Vilvocratie is misplaatst.
We hopen dan ook dat er morgenavond snel conscensus kan komen om het politiek
gehakketak en ruzies definitief te stoppen.
De Vilvocratie stelt zich hierbij geen enkele exclusieve en zal zich volledig richten naar het
oordeel van de kiezer, die altijd gelijk heeft.
Morgen kan de toekomst van onze stad er plots anders uitzien. Duimen maar.
Nog 2 dagen – vrijdag 12 oktober 2012

Kolossale budgettaire leugens

De huidige meerderheid pronkt met haar zogezegd goed financieel bestuur en goochelt met
cijfers zonder daar ook enig bewijsstuk aan toe te voegen.
Vilvocraten tonen jullie wel de officiële stukken.
In de eerste bijlage tonen we jullie een tabel van begin 2012 waarin de uitstaande schuld op
31 december 2012 werd begroot op 37,6 miljoen euro. Bij het begin van de legislatuur op 1
januari 2007 bedroeg de schuld 38,6 miljoen euro. (Schuld.pdf)
Deze schuld van 37,6 miljoen euro hield dan nog rekening met op te nemen leningen in 2012
voor 12 miljoen euro.
In de tweede bijlage vindt men de budgetwijziging van september 2012 terug. Men komt er
finaal aan 21 miljoen euro aan nieuwe leningen, dus 9 miljoen euro meer dan initieel
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voorzien. Rekent men dit bij de totale schuld van 37,6 miljoen euro dan komt men uit aan een
bedrag van meer dan 46,6 miljoen euro. De schulden van de stad Vilvoorde zijn op het einde
van deze legislatuur dus gestegen met 8 miljoen euro vergeleken met de vorige legislatuur.
Dit is een schuldopbouw met meer dan 20%.
In de tweede tabel van de tweede bijlage treffen jullie ook de bedragen aan die de volgende
bestuurders mogen ontlenen in de komende jaren. Voor 2014 tot en met 2019 mag men
maximaal jaarlijks maar 3,5 miljoen euro lenen. Op een volledige legislatuur betekent dit een
globaal bedrag van 21 miljoen euro.(SchuldenSTADVilvoorde.pdf)
De huidige bestuurders ontlenen dit bedrag van 21 miljoen alleen al in het verkiezingsjaar
2012! Dit is een pure schande.
De burgemeester gaat er prat op dat er een spaarpot is aangelegd. In de tabellen vindt men
daar niks van terug. Onder de rubriek bestemde gelden treft men een bedrag aan van 7,4
miljoen euro, maar 6 miljoen euro is al vastgelegd om de renovatie van het Mattenkot te
betalen als die renovatie ooit afgewerkt geraakt.
In realiteit blijft er dus ongeveer 1,4 miljoen euro over in de investeringspot, en daar gaan de
volgende beleidsmakers niet echt veel mee kunnen doen.
Ik verwijs jullie trouwens naar mijn vorige blog (nog 9 dagen) waaruit ontegensprekelijk
bleek dat er de komende jaren geen centen meer zijn om nieuw beleid te voeren tenzij men de
belastingen verhoogd.
De budgettaire toestand van de stad is dus verre van rooskleurig en zal eerst moeten worden
aangepakt. Dit wordt een helse maar noodzakelijke klus.
Nog 3 dagen – donderdag 11 oktober 2012

Inefficiënte versnippering in besluitvorming
Ik heb kennis genomen van het persbericht van twee schepenen van de meerderheid ( Open
Vld en sp.a) omtrent de manier waarop Mivavil kan meehelpen aan proper Vilvoorde.
(GroenonderhoudMivavil.pdf)
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen lanceren twee schepenen van diverse strekking een
voorstel om 3.500 euro te besteden aan een onderzoek om na te gaan waar de kansen liggen
om mensen, werkzaam in beschutte werkplaatsen, in te zetten in de groen- en plantsoensector.
Dit soort besluitvorming is typerend voor het huidige bestuur. Twee schepenen moeten hun
zeg hebben over de bestelling van een studie om te proberen te komen tot een beter
groenonderhoud. Deze studie moet een beetje soelaas brengen in het manke groenonderhoud
in onze stad.
Vilvocraten pleiten al langer voor projectschepenen die de volle verantwoordelijkheid dragen
voor deelaspecten van het beleid. Dus geen versnipperde bevoegdheden, waardoor er op het
terrein slechts mondjesmaat en fragmentarisch problemen worden aangepakt.
Deze studie zal klaar zijn op het einde van het jaar, op het moment dat de nieuwe meerderheid
aan zet is. Mogelijk beslist deze nieuwe meerderheid om op dit vlak geen actie te ondernemen
en heeft de stad dus 3.500 euro voor niks uitgegeven.
Dit soort besluitvorming wijst er dus op dat de huidige meerderheid zinnens is om
onverdroten verder te besturen in dezelfde samenstelling ongeacht het verkiezingsresultaat.
Enkel de kiezer kan hier zondag roet in het eten gooien, door zijn stem uit te brengen op lijst 8
van de Vilvocraten.
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Nog 4 dagen – woensdag 10 oktober 2012
Vilvocratie krijgt bijval

Het heeft lang geduurd, de verkiezingsdrukwerken vallen in de brievenbus en dat geeft ons
eindelijk een beeld van de programmapunten van onze politieke opponenten.
Het programma van de Vilvocratie, dat al ruim een jaar op onze webstek staat, werd gretig
gecopieerd.
Veiligheid is een basisrecht is één van onze vaste slogans die Open Vld schaamteloos
overneemt. De liberalen scharen zich ook achter ons idee met betrekking tot Immovil. Zelfs
onze Vilvobus wordt gepromoot onder een andere naam.
Groen wil dan weer een lokaal fonds voor schoolgebouwen oprichten. Waar is het verschil
met de vastgoedbevaks en de sociale obligatieleningen van de Vilvocratie?
De CD&V probeert ons Vilvopolis-idee in te pikken. We verschillen enkel van mening wat de
locatie betreft.
De N-VA wil net zoals wij veel meer camerabewaking in de straten van Vilvoorde. Verder
blijft hun programma zeer vaag en weinig concreet.
Het Vlaams Belang blijft sloganeske taal gebruiken zonder concrete invulling.
De sp.a volgt dan weer ons idee van projectschepenen, wil ook meer openbare toiletten en een
fietsambtenaar.
Op basis van programma zouden we dus een preferentiële partner moeten zijn voor veel
partijen. De realiteit is evenwel anders. Het inderhaast opgestelde programma bij veel partijen
is eerder een noodzaak. De gemaakte voorakkoorden hebben vooral oog voor het invullen van
de lucratieve mandaten en daar worden geen pottenkijkers verwacht tenzij de kiezer daar nu
zondag anders over beslist en resoluut kiest voor de Vilvocratie.
Een stem op lijst 8 van de Vilvocraten nu zondag is de enige garantie op een echte nieuwe
dynamiek voor Vilvoorde
Nog 5 dagen – dinsdag 9 oktober 2012

Stem zondag ook voor sport in Vilvoorde
Met deze slogan wil onze derde kandidaat Jean Moureau de kiezers overtuigen.
Elke stad die naam waardig, heeft volgens Jean een belangrijk sportevenement dat met zijn
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positieve uitstraling vele sporters, supporters en andere toeschouwers lokt.
Joggen en lopen zitten al geruime tijd in de lift. Ongetwijfeld brengt een goed georganiseerde
10 mijl van Vilvoorde talloze atleten en recreatieve sportievelingen naar de Zennestad.
De 10 mijl van Vilvoorde zal plaatsvinden op 21 juli 2013, naar analogie van de
triatlon/recreatlontraditie die Jean destijds mee opstartte en waaronder hij, samen met een
sterk team, vijfmaal met groot succes zijn schouders zette. In 2005 wapperde boven deze
sportieve happening zelfs de vlag van het Belgisch kampioenschap kwarttriatlon. Er bleek nog
veel meer mogelijk maar het stadsbestuur van Vilvoorde (met Jean-Luc Deahaene als
burgemeester) en Waterwegen & Zeekanaal (met Albert Absillis, ook al een Vilvoordse
CD&V-er als voorzitter) staken in 2007 geen poot uit om te voorkomen dat deze
sportmanifestatie in de Darse verdronk. De Vilvoordse schepen van sport Guy Ceuppens dook
onder om daarna op een club uit Grimbergen een beroep te doen om het initiatief nieuw leven
in te blazen.
Jean wil nu (Dehaene is van het plaatselijke toneel verdwenen en en Absillis rolt thans ook
zijn lokale politieke matten op) met zijn organisatietalent Vilvoorde verrijken met een nieuw
sportief hoogtepunt: de 10 mijl van Vilvoorde. Naast sportfanaten kan ook de lokale horeca
daarvan de vruchten plukken.
Met acht deelnames aan de Ironman van Hawaii, waar hij tweemaal als achtste finishte, weet
hij wat topsport is en zal hij van dit evenement een groot succes maken.
Jean is één van die vele kandidaten bij de Vilvocraten die met constructieve haalbare ideeën
mee wil helpen bouwen aan de toekomst van onze stad.
Nog 6 dagen – maandag 8 oktober 2012
Politiek misbruik van stedelijk logo

Vilvocraten worden in kennis gesteld door misnoegde Vilvoordenaars van een campagneactie
van de zetelende CD&V-burgemeester Marc Van Asch. Zijn medestanders posten dezer
dagen een brief waarin de burgemeester het nieuwe logo van de stad gebruikt om zuivere
politieke en propagandistische redenen (MisbruikLOGOstadBurgemeester VanAsch_1.pdf).
De omslag die het politieke pamflet omvat en ook de brief in de omslag draagt het logo van
de stad.
Het logo van een stad mag nooit gebruikt worden als identificatie met een politieke partij.
Deontologisch kan dit niet. Een logo behoort tot het openbaar domein en niemand mag zich
dit toeëigenen op louter individuele basis.
Ik verwijs hier onder meer naar een parlementaire vraag nr. 178 van 27 juni 2006
(Parlementaire vraag 178-27juni2006.pdf), waarin de bevoegde minister uitdrukkelijk stelt: “
Overtredingen van de rechten van de gemeente moeten beslecht worden door de bevoegde
rechtbank. Indien de gemeente weigert een vordering in te spannen dan mogen twee burgers,
namens de gemeente dit doen (artikel 271 Nieuwe Gemeentewet)”
Ik heb dan ook in die zin de stadssecretaris aangemaild . Indien het Vilvoords schepencollege
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vooralsnog weigert om de burgemeester tot de orde te roepen, dan zullen er een aantal
Vilvoordenaars een rechtzaak in kortgeding starten. Vilvocraten zullen dan ook een
strafrechterlijke procedure starten op basis van een overtreding van artikel 184 van het
strafwetboek dat betrekking heeft op het vervalsen van zegels.
Wellicht hebben de andere meerderheidspartijen niet de politieke moed om hun burgemeester,
die ze door hun politiek voorakkoord willen in het zadel houden, af te vallen op enkele dagen
van de stembusslag.
De gouverneur van Vlaams-Brabant en de Vlaamse minister van binnenlandse
aangelegenheden werden ook gevat door deze zaak.
Nog 7 dagen – zondag 7 oktober 2012
Inzet verkiezingen is zonneklaar
De laatste zondag voor de verkiezingen zit er op en de campagne verloopt zeer intensief.
De laatste campagnebeslissingen zijn ondertussen genomen en wachten op uitvoering.
Eén zaak is evenwel zonneklaar. Onze politieke opponenten lopen er zeer onzeker en
zenuwachtig bij. De kritieken die we tijdens de afgelopen weken bij de Vilvoordenaars
hebben opgevangen liegen er niet om. Een algemene visie ontbreekt bij het huidige bestuur
dat niet van de eerste ruzie is gestorven, is de algemene teneur.
De CD&V is al decennialang aan de macht en wil dat zo lang mogelijk zo houden. De angst
om te veranderen is groot. Niet onlogisch: CD&V en Open VLD zijn praktisch
familiebedrijven en hebben al een voorakkoord gesloten en daarbij ook de N-VA betrokken.
Dat wordt trouwens door N-VA openlijk toegegeven.
En toch: de ongerustheid is na enkele desastreuze nationale peilingen bij hen toegeslagen.
Vilvocraten worden gecontacteerd met de vraag of ze niet zouden willen overstappen in het
geval hun reeds vooraf gemaakte coalitie stemmen tekort zou komen en in geval ze zouden
verkozen zijn. Om maar aan te tonen hoe plat het er hier aan toegaat. De politieke ethiek, of
het totale gebrek eraan, is allicht overal dezelfde, maar excelleert al jaren in Vilvoorde. Spijts
de weeral loze beloftes van proper campagne voeren door enkele naïeve politieke neofieten'
De huidige meerderheidspartijen hebben er de Vilvocraten liever niet bij, omdat wij komaf
willen maken met deze vorm van politiek bedrijven.
Nochtans hebben alle partijen zich een stuk van ons programma, dat al meer dan een jaar
online staat, schaamteloos toegeëigend.
Het probleem in Vilvoorde is dat de lozers op 14 oktober zich wellicht warm tegen elkaar
gaan aanschurken om de macht te behouden en de wil van de kiezer nogmaals niet zullen
respecteren, tenzij ze daartoe gedwongen worden door een uitmuntende score voor de
Vilvocraten.
Dat is de inzet volgende week zondag. De Vilvoordse kiezer heeft een éénvoudige keuze te
maken, namelijk kiezen voor een radicale omwenteling van het beleid of verder aanmodderen.
Nog 8 dagen - zaterdag 6 oktober 2012
Spijkers met koppen

Ik heb ook kennis genomen van de open brief van het OVV, het Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen. Open Brief aan kiezers die kunnen rekenen.pdf
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Dit centrum kent een indrukwekkend ledenbestand ( http://www.ovv.be/cat.php?ID=3 ).
Dexia heeft onze stad ook veel geld gekost en één van de verantwoordelijken van dit debacle
deelt in Vilvoorde achter de schermen nog steeds de politieke lakens uit.
Ook in het dossier van de Inter-Vilvoordse zijn de schuldige politieke partijen gekend, maar
ze wassen hun handen in onschuld hoewel ze bang uitkijken naar het resultaat van het
gerechtelijk onderzoek dat ze met veel moeite tot na verkiezingen hebben kunnen sleuren.
Om niet te spreken van de cumuls waaraan ook het Vilvoords schepencollege zich
zelfverrijkend aan bezondigd.
Ik deel volmondig de conclusie van deze open brief : "Deze verkiezingen zijn de enige kans
tot 2014 om partijen af te straffen voor cumuls, politisering en onverantwoordelijkheid, voor
wanbeleid en verspillingen in overheidsbedrijven, .... Op naar de stembus. Dit is uw enige
kans!"
In Vilvoorde kom je dan op zondag 14 oktober automatisch uit bij de Vilvocratie.
Nog 9 dagen – vrijdag 5 oktober 2012

Stop de budgettaire leugen
De meerderheid van CD&V, N-VA, sp.a, Groen en Open Vld dweept met haar zelfverklaard
goed budgettair beleid.
De Vilvocraten hebben evenwel de hand kunnen leggen op een nota van het Vilvoordse
schepencollege van 20 augustus 2012. Men leest er woordelijk: “...en indien zowel de
politiezone als het OCMW meer middelen krijgen, dan zal de stad moeten inkrimpen en
zullen er geen middelen beschikbaar zijn voor nieuwe acties en/of investeringen (i.e. bij
gelijkblijvende ontvangsten)”.
De volledige nota treft u aan in bijlage (PersoneelsbehoeftenplanOCMW.pdf). De huidige
meerderheid geeft daarin toe dat er in de toekomst geen financiële ruimte rest voor een nieuw
beleid omdat de stadskas nagenoeg leeggeplunderd is, tenzij het stadsbestuur de
belastingen nogmaals verhoogt.
Een financieel rooskleurige situatie is dit alleszins niet. Later meer gedetailleerde info over de
torenhoge schulden waarmee de volgende coalitie zal worden geconfronteerd.
Nog 10 dagen – donderdag 4 oktober 2012
Nieuwe dynamiek absoluut nodig

We kunnen er stilaan niet meer omheen. We worden bijna dagelijks geconfronteerd met
allerlei vergelijkende studies over het reilen en zeilen in onze steden en gemeenten.
De enquête van Test-Aankoop (zie blog Nog 96 dagen) was niet echt lovend over Vilvoorde.
Ook in de ‘aantrekkelijkheidsbarometer’ van denktank Itenera en counsultancybureau Deloitte
komt Vilvoorde er niet aan te pas. Deze barometer peilt naar bestuurskracht, mobiliteit,
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levenskwaliteit, ontwikkeling van economie, kennis en het milieu. Er werd ook gekeken naar
de schuld per inwoner, het migratiesaldo, de fijnstofemissie per inwoner, evenals het aantal
bibliotheekuitleners.
(http://www.itinerainstitute.org/upl/1/default/doc/20121003%20analyse%20GPS%20goed%2
0bestuur.pdf). Bij de onderzochte regionale steden wordt Vilvoorde minstens voorafgegaan
door Roeselaere, Kortrijk en Aalst.
De studie van het “Natuurrapport van de Vlaamse steden en gemeenten 2006-2012” is niet
positief voor Vilvoorde. http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/actua/het-natuurrapport-vande-vlaamse-steden-en-gemeenten_837.aspx
De iVox-enquête in samenwerking met VTM peilde naar de hoeveelheid aan recreatieruimte
in elke Vlaamse gemeente. Vilvoorde eindigt er op een 234ste plaats op 308 gemeenten.
Ook Voka is niet tevreden met het gevoerde beleid en laat dat duidelijk merken in zijn
maandblad.
De huidige Vilvoordse bestuurders claimen het statuut van centrumstad en zijn vooral uit op
de centen die daaraan vasthangen. Diverse rapporten tonen evenwel aan dat onze stad op
diverse domeinen moet onderdoen voor andere steden.
De toekomstige coalitie moet absoluut werk maken van een nieuwe dynamiek, zodat we het
statuut van centrumstad ook echt waard zijn. Ook dat is een hele uitdaging die we met volle
overgave willen aangaan.
Nog 11 dagen – woensdag 3 oktober 2012
Verhoogd cameratoezicht nodig
Meer dan 85 % van de Vlaming wil meer bewakingscamera’s op straat, dit zal dus zeker in
Vilvoorde ook het geval zijn.
Vilvocraten pleiten hier al veel langer voor. De mogelijke schending van de privacy is een
argument waarmee tegenstanders schermen maar dit weegt niet op tegen de manifeste daling
van criminele feiten in buurten die onder cameratoezicht staan.
In de politiezone Vilvoorde-Machelen hangen ondertussen 13 camera’s op hot spots. Voor
zo’n uitgestrekt gebied is dat ruim onvoldoende.
Naast het systeem van vaste camera’s moeten we ook meer mobiele camera’s kunnen
inzetten. Deze camera’s worden dan ingezet op plaatsen waar er plotse problemen zijn. Zo
zouden deze mobiele camera’s onmiddellijk hun nut bewijzen op de parking van brasserie
Drie Fonteinen die de afgelopen dagen alweer wordt geconfronteerd met inbraken in auto’s.
Ook de Vilvobus, die de Vilvocraten willen introduceren, zal uitgerust zijn met camera’s in en
op de bus. Aangezien deze bus in alle wijken circuleert geven deze camera’s ons een duidelijk
beeld van alle mogelijke onregelmatigheden. De camera in de bus staat garant voor meer
veiligheid voor de chauffeur en de reizigers.
“Big brother is watching you” en dat is niet toegelaten zullen hardnekkige criticasters zeggen.
De grote onveiligheid is onze stad noopt ons echter tot een strenger beleid dat we hopelijk
snel kunnen terugdraaien eens elke bewoner en bezoeker van onze stad beseft dat er regels
zijn die iedereen moet naleven en criminaliteit onder welke vorm ook niet thuishoort in
Vilvoorde.
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Nog 12 dagen – dinsdag 2 oktober 2012

Sociale woningdruk

Vandaag lezen we in de pers dat er in vele steden en gemeenten te weinig sociale woningen
zijn gebouwd. Vilvoorde is voor één keer bij de besten van de klas en heeft meer dan
voldoende sociale woningen op haar grondgebied. Wel heerst er een grote leegstand en
verkrotting in het Vilvoordse sociaal woonpatrimonium.
De overdreven betutteling van de hogere overheid met het instellen van quota allerhande
beperkt de beleidsruimte van steden en gemeenten. Vilvocraten keuren dit af.
Onze stad wordt nu ook geconfronteerd met de verplichte invulling van een aantal sociale
woningen op de Watersitecampus. Zo zou er voor minimum 5% aan sociale koopwoningen
moeten worden voorzien, hetgeen gelet op het toegestane erfpacht door de stad en de N.V.
Waterwegen en Zeekanaal een reëel probleem betekent.
Een alternatief is het toelaten dat deze sociale last elders in de stad op een gelijkwaardige
grond wordt gerealiseerd, hetgeen uiteraard de sociale woningdruk in het betrokken stadsdeel
nog zal vergroten.
De uiteindelijke beslissing laat de huidige meerderheid over aan de volgende coalitie, die zal
moeten kiezen tussen het al of niet behouden van het elitair karakter van Watersite in ruil voor
bijkomende sociale woningdruk in de wijken.
Vilvocraten vinden dat de Watersitecampus ook een plek dient te zijn waar jonge gezinnen
met echte Vilvoordse roots een stulpje moeten kunnen verwerven binnen een sociaal
aanvaardbaar tarief.

Nog 13 dagen – maandag 1 oktober 2012

Foute communicatie
De jongste tijd werden we nogmaals geconfronteerd met de manier waarop de huidige
meerderheid met haar inwoners communiceert.
Zo vernamen de bewoners van de de Bavaylei recent nog van de aannemer dat een stuk
nieuw beloofd fietspad toch niet zou worden aangelegd.
De nieuwe fietsersbrug in Peutie komt er nu uiteindelijk midden november, maar ook
daaromtrent communiceerde de stad niet correct.
Ook de opening van de nieuwe parking aan de d’Aubreméstraat is een schoolvoorbeeld van
slechte communicatie. Om allicht electorale redenen kondigt men in de pers de opening aan
op 24 september. Er stoppen sedertdien dagelijks enkele wagens om een plaatsje te zoeken.
Tevergeefs evenwel want de parking is vandaag nog steeds niet open. Steeds meer
buurtbewoners ergeren zich aan zoveel onzorgvuldigheid.
De verantwoordelijken van (W)armkracht wilden op 17 oktober 2012 een gedenksteen
inhuldigen onder de vaartbrug en lieten hieromtrent reeds een aantal flyers drukken in het
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kader van de dag van de armoede. De stad besliste evenwel éénzijdig om de locatie voor het
plaatsen van die gedenksteen te veranderen tot grote verwondering van (W)armkracht.
De jonge politici van de zittende meerderheid volgen blijkbaar deze vorm van noncommunicatie. Op 14 september gingen ze toch meedelen wie finaal het charter voor een
positieve campagne had ondertekend. Meer dan veertien dagen later weten we het nog niet.
De campagne verloopt trouwens ook niet zo positief als ze zouden willen want dagelijks
worden er verkiezingsborden omver gegooid, panelen kapot geslagen en vervreemd en
affiches beklad. Maar misschien wilden CD&V, Open Vld en sp.a met hun oproep tot een
constructieve periode elke terugblik op hun desastreus beleid voorkomen.
Op gebied van correcte en eerlijke communicatie is er in Vilvoorde nog een hele weg af te
leggen.
Nog 14 dagen – zondag 30 september 2012

Fiscale inspraak
Het Vilvocratisch denken introduceert de inspraak van de Vilvoordse belastingbetaler, via het
principe dat de belastingbetaler voor een stuk mee bepaalt wat er met zijn betaald stedelijk
belastinggeld gebeurt. De Vilvocraten willen werk maken van een systeem waarbij een deel
van de stedelijke belastingontvangsten kunnen worden besteed aan bijvoorbeeld sport,
cultuur, carnaval, ontwikkelingshulp, milieu, ... Deze nieuwe regeling kan samenlopen met de
noodzakelijke hervorming van de diverse niet altijd even transparante subsidiereglementen
die de stad nu hanteert, rekening houdend met de richtlijnen van de hogere overheden.
Basisprincipe hierbij is de jaarlijkse vrijmaking van een subsidiebedrag dat dan aan elke
Vilvoordse belastingbetaler volgens een daartoe strekkend reglement wordt uitgekeerd.
Deze belastingsubsidie gebeurt via de Vilvocheque, waarvan de waarde enkel kan worden
gespendeerd op Vilvoords grondgebied bij handelaars (winkels, horecazaken, …),
verenigingen (lidgeld sportclub, toegang toneelvoorstelling, …) en allerhande activiteiten. De
ontvangers van de Vilvocheque kunnen het bedrag nadien innen bij de stad. Aangezien de
Vilvoordenaar zo uiteindelijk zelf beslist wat hij of zij met deze cheque betaalt, bepaalt hij of
zij dus zelf de besteding van een deel van zijn belastingen.
Vilvoordse belastingplichtigen die geen belastingen betalen, krijgen uit sociaal oogpunt een
minimumcheque (bijvoorbeeld 10 euro). Vilvoordse belastingbetalers ontvangen een cheque
van bijvoorbeeld 50 euro. Het betreft hier in eerste instantie een forfaitaire terugvloeiing van
belastinggeld, met een sociale implicatie omdat wie minder belastingen betaalt, uiteindelijk
proportioneel meer terugkrijgt.
Door het verplicht besteden van deze cheque in Vilvoorde genieten onder meer de lokale
handel en het verenigingsleven een ondersteuning.

Nog 15 dagen – zaterdag 29 september 2012

Onderwijsdebat

We hebben ondertussen al een aantal verkiezingsdebatten achter de rug en het
onderwijsthema kwam er dikwijls aan bod.
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Iedereen is het erover eens dat er werk moet worden gemaakt van uitbreiding van het aanbod
en snelle renovatie van het sterk verouderd schoolpatrimonium.
Vilvocraten krijgen onterechte kritiek op hun voorstellen om het stedelijk schoolpatrimonium
onder te brengen in een vastgoedbevak. Ook de alternatieve financiering via sociale
winstobligaties wordt door de zittende meerderheid afgeschoten.
Tijdens deze debatten kwamen er evenwel geen echt concrete voorstellen van hoe de
meerderheid dan wel deze broodnodige renovaties wil financieren.
De voorstellen van de Vilvocratie zijn zeker niet ideaal maar wel haalbaar en noodzakelijk om
snel vooruit te gaan.
In bijlage treffen jullie een nota omtrent de infrastructuur van de stedelijke basisschool in
Houtem. Het algemeen besluit is zeer duidelijk: “ …de bestaande infrastructuur voldoet
niet…”. Er zijn niet onmiddellijk plannen noch budgetten voorzien om hier snel een
doortastende oplossing aan te reiken.( StedelijkeSchoolHoutem.pdf )
Het inspectieverslag omtrent de nieuwe stedelijke school voor buitengewoon onderwijs van 6
september (InspectieverslagOASE.pdf) toont een aantal manifeste bouwmankementen. Dit
dossier toont ten overvloede aan dat de huidige manier van scholenbouw niet deugt.
Ik daag elke kiezer uit om in alle programma’s na te kijken hoe de partijen dit manifest
probleem snel willen oplossen. Het is al te gemakkelijk om constructieve ideeën van de
Vilvocratie af te schieten zonder evenwel een volwaardig alternatief aan te beiden.
Hopelijk doorziet ook hier de kiezer dit manifest boerenbedrog op kap van onze schoolgaande
kinderen.
Nog 16 dagen – vrijdag 28 september 2012
Kerntakendebat
In bijlage treffen jullie een overzicht van de financiële vaste activa van de stad Vilvoorde
einde 2010. Fin.VasteActivaVilvoorde.pdf
De voorgestelde bedragen bevatten de deelnemingen die de stad heeft in privé- en
overheidsondernemingen.
Einde 2010 heeft de stad de Vilvoorde belastingbetaler geëngageerd voor 11.331.455,81
euro. Van dit bedrag werd er uiteindelijk een goede 4.300.000 euro volstort.
Een deel ervan, met name de Dexia-gelden, is ondertussen in rook opgegaan met dank aan het
goede bestuur bij Dexia van onze voormalige burgemeester Dehaene (CD&V) en de
burgemeester van Zaventem Francis Vermeiren (Open Vld).
De begunstigden van toch een behoorlijke som geld zijn meestal politiek gestuurde
intercommunales met een veel te uitgebreide raad van bestuur aangevuld met een pak
politieke mandatarissen gehonoreerd met lucratieve zitpenningen.
Dit is niet langer aanvaardbaar.
Waarom moet onze stad financieel participeren in De Lijn, als deze maatschappij niet langer
wil instaan voor een basisdienstverlening in Koningslo?
Waarom moet de Vilvoordse belastingbetaler ruim 233.000 euro vastzetten bij Incovo? Voor
dit bedrag zou men meer dan 145.000 restafavalzakken van 60 liter kunnen verdelen onder de
Vilvoordenaars die echt krap bij kas zitten.
Waarom participeren we in de Brusselse gas- en electriciteits intercommunale voor meer dan
170.000 euro? Om ook daar een aantal lucratieve bestuurdersposten te reserveren voor
politieke slaafjes? Kunnen we ook deze centen eventueel niet nuttiger besteden?
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening kreeg 2.338.468,40 euro als participatie in
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haar kapitaal. Ook dit is moeilijk te begrijpen, zeker als men de watertarieven van de laatste
jaren grondig nakijkt. De Vilvoordse belastingbetaler betaalt dus toch wel heel veel voor zijn
water.
Vilvocraten willen ook hier paal en perk aan stellen. Deze vastgelegde gelden kunnen
absoluut nuttiger besteed worden ten dienste van onze bevolking.
Een stad moet zich beperken tot haar kerntaken en oog hebben voor het algemeen belang.
Participeren in diverse intercommunales met als voornaamste doel het versieren van goed
gehonoreerde politieke bestuurderzitjes is geen kerntaak van een stad.
Nog 17 dagen – donderdag 27 september 2012
Graaicultuur kost ons één miljoen euro

De pers schenkt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht aan de verloning
van burgemeester en schepenen. ( http://www.nieuwsblad.be/extra/loonburgemeester )
Dit biedt mij de opportuniteit om nogmaals te wijzen op de graaicultuur van het huidige
college van burgemeester en schepenen met betrekking tot hun abnormaal hoge weddes.
WeddesBurgemeester-Schepenen_1.pdf
Door gebruik te maken van een tijdelijke uitzonderingsmaatregel in de wet kregen de
burgemeester en schepenen van Vilvoorde een loon uitbetaald analoog met een stad van
50.000 tot 80.000 inwoners. Vilvoorde telt nu maar een goede 41.000 inwoners. De
Vilvoordse burgemeester en schepenen hadden kunnen afzien van deze bedenkelijke
uitzonderingsmaatregel en met een correct loon genoegen nemen, doch dit gebeurde niet.
Zoals uit de bijgevoegde nota blijkt heeft dit de Vilvoordse belastingbetaler meer dan
1.000.000 euro gekost gedurende de afgelopen legislatuur. Dit geld had zeker een veel
nuttiger bestemming gekregen temeer een aantal schepenen de afgelopen jaren niet echt een
toonbeeld waren van overdreven werkijver.
Het betreft een toch wel schrijnend voorbeeld van het vooropstellen van het eigen belang
boven het algemeen belang. Verfoeielijk.
Nog 18 dagen – woensdag 26 september 2012
Afvalverwerkingskost is te duur
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil meer uniformiteit met
betrekking tot onder meer de tarieven in containerparken. De Vlaamse regering heeft bij
decreet een aantal minimum- en maximumprijzen opgelegd. (
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120926_017 )
De Vilvocratie klaagt deze overdreven politieke betutteling aan. OVAM is immers een
gepolitiseerd orgaan of wat dacht u? Er is een algemeen kader met basisregels nodig maar de
steden en gemeenten dienen over voldoende beleidsruimte te beschikken om zelf creatief om
te springen met de afvalverwerking.
Tijdens de jongste gemeenteraad in Vilvoorde is al gebleken dat de huidige meerderheid zich
achter het nieuwe decreet gaat verschuilen om bijvoorbeeld geen groot huisvuil aan huis meer
te moeten ophalen op geregelde tijdstippen. Nochtans stond er in het bestuursakkoord dat men
werk ging maken van het herbekijken van de problematiek van het groot huisvuil. Ook deze
belofte bleef na zes jaar beleid dode letter.
De oplossing om het zwerfvuil terug te dringen is niet eenvoudig maar het goedkoper maken
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van de afvalophaling in Vilvoorde moet zeker kunnen en is een eerste stap.
De kosten voor de huisvuilverwerking zijn de afgelopen jaren eerder afgenomen en dat dient
zich dan ook te vertalen in extra dienstverlening naar de belastingbetaler toe.
Het functioneren van de afvalintercommunale Incovo en de gehanteerde tarieven stellen de
Vilvocraten in vraag. Van een intercommunale met de stad Vilvoorde als grootste
aandeelhouder mag men verwachten dat ze voor afvalophaling en -verwerking tarieven
hanteert die niet zijn gericht op overdreven winstbejag. Het tegendeel is echter waar. Al jaren
betalen we meer dan de reële kost voor verwerking van onze diverse afvalzakken (restafval,
GFT, PMD). Deze winsten zijn dus niet langer aanvaardbaar tenzij men ze bijvoorbeeld zou
besteden aan een systematische ophaling aan huis van grof huisvuil.
Ook de containerparken zijn aan een structurele herinrichting toe. Op piekdagen functioneren
die accommodaties niet naar behoren, waardoor sommige inwoners ze mijden. De tarieven
zijn onvoldoende transparant en veel te hoog.
De aanpassing aan de werkelijke noden van de bevolking is voor de Vilvocraten dan ook een
beleidsprioriteit.
Nog 19 dagen – dinsdag 25 september 2012

Voorakkoord zeker ook in Vilvoorde

Etienne Schouppe (CD&V) beweert dat er in veel Vlaamse gemeenten reeds voorakkoorden
zijn gesmeed ( http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120925_111 ).
Bij het lezen van dit artikel kreeg ik een déja vu, déja vécu. Ook lang voor de vorige
gemeentelijke stembusslag in oktober 2006 werden er al voorakkoorden gesmeed. Ik verwijs
jullie naar een email hieromtrent tussen mezelf en toenmalig Vld-boegbeeld Willy Cortois in
maart 2005 (WC-SCHOUPPE.pdf). We zaten toen met Vld in de oppositie. De inhoud van
deze mail is ronduit ontluisterend.
Ook destijds stond Etienne Schouppe aan het roer van zulke praktijken die de kiezer
buitenspel willen zetten.
Niemand loopt te koop met zulke voorakkoorden en mijn collega’s raadsleden van toen
mochten absoluut van niks weten.
Voorakkoorden zijn nu ook gemaakt in Vilvoorde. De CD&V calculeert verlies in en hoopt
dat de winst van de N-VA dit compenseert. Beide partijen maken er absoluut geen geheim
van dat ze samen verder willen. De bindingen tussen de Vilvoordse CD&V-top (Dehaene) en
de N-VA-top (Corstens) zijn nogal evident. Beiden hopen dat de Open Vld zich kan
handhaven om aan een meerderheid zonder sp.a te geraken. Het burgemeesterschap blijft
aldus bij Marc Van Asch en N-VA-er Jan Anciaux mag van het OCMW-voorzitterschap
dromen.
Slagen deze drie partijen er vooralsnog niet in om aan een werkbare meerderheid te geraken,
dan kunnen ze de sp.a aan boord nemen en het burgemeesterschap opsplitsen in twee
bestuursperioden van drie jaar. Hans Bonte zou dan na drie jaar Marc Van Asch opvolgen.
Al deze constructies zijn erop gericht om de huidige bestuurders verder hun gang te laten
gaan. We weten ondertussen tot wat dit leidt.
De kiezer staat voor een duidelijke opdracht en keuze. Ofwel kiest hij/zij voor het bestendigen
van het huidige beleid met een stem voor één van de huidige meerderheidspartijen CD&V, N-
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VA, sp.a/Groen of Open Vld.
Wil men een ander en beter bestuur dan levert de Vilvocratie het enige alternatief. Alleen een
sterk electoraal resultaat voor de Vilvocraten dwarsboomt de gemaakte voorakkoorden en
staat garant voor de vernieuwing en heroriëntering waarop de stad Vilvoorde en haar
inwoners recht hebben.
Dat is de ware inzet van de verkiezingen. Eén tegen allen.
Nog 20 dagen – maandag 24 september 2012
Hommeles in Vilvoordse jeugdbeleid

In de pers lezen we dat de relaties tussen de stad Vilvoorde en de organisatoren van het
festival Mekitburn verder verzuren.De organisatoren voelen zich geviseerd door de stad
hetgeen de burgemeester uiteraard in alle toonaarden ontkent. MEKITBURN-STAD.pdf
Eén van de voornaamste leden van de organisatie van Mekitburn werkt nochtans op de
stedelijke dienst cultuur en heeft zo een gepriviligieerde functie en contact met de schepen
van cultuur, zijnde de burgemeester.
Het ongenoegen zit hem onder meer in de volgens de organisatoren in de ongelijke
behandeling van verenigingen.
Het is inderdaad vreemd dat er tijdens de Romeria wel auto’s mogen parkeren op het
grasplein terwijl datzelfde plein niet mag worden gebruikt door de Mekitburn-festivalgangers.
Ook de subsidies die worden verdeeld voor zulke organisaties gebeuren niet op een
transparante manier.
Dit creëert op zijn minst een gevoel dat de stad met twee maten en twee gewichten werkt. Dat
moet men hoe dan ook vermijden.
Het festival Mekitburn trekt veel jonge feestvierders aan, dit weekend een goede 4.000. Men
kan zich hierbij de vraag stellen of de locatie over voldoende draagkracht beschikt. Als men
een buurtonderzoek houdt, komma vrees ik van niet. Zulke festivals naast een rustige
woonwijk blijft problematisch ook omdat de toegang tot de hele zone niet altijd even evident
is.
Dit festival is wel een meerwaarde voor onze stad en we moeten hier met een open geest
durven nadenken waar en hoe we dit volgend jaar blijven toelaten.

Nog 21 dagen – zondag 23 september 2012

Integreren is ook een werkwoord
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De Zondag van vandaag 23 september besteedt aandacht aan de Halse integratieraad (IR.pdf)
die een lijstje opstelde voor de volgende Halse beleidsploeg.
Vilvocraten pleiten al veel langer voor de oprichting van een Vilvoordse integratieraad.
De huidige grote migrantengemeenschap van diverse origine moet in onze stad beter
gestroomlijnd worden.
Een instrument van beter overleg en integratie met het oog op een grotere responsabilisering
moet worden gecreëerd. Er moet dus een integratieraad komen waarin alle gemeenschappen
van allochtone afkomst vertegenwoordigd zijn en die als eerste aanspreekpunt dient voor het
verder uitwerken van het integratiebeleid van onze stad. Deze raad werkt binnen een vooraf
welomschreven kader. Elke Vilvoordenaar met de Belgische nationaliteit wordt geacht zich te
wenden tot de bestaande raden in functie van zijn interesses ( cultuur, sport,…)
De grootste uitdaging hierbij voor de Vilvocraten is het streven naar een grotere participatie
van allochtonen in het verenigingsleven. Actieve integratie dus met aanzetten tot deelname
aan Vilvoorde activiteiten en tradities met respect voor éénieders cultuur. Hieraan moet de
komende zes jaar keihard aan gewerkt worden door alle gemeenschappen willen we het
Vilvoords samenlevingsmodel, dat vandaag scheefgegroeid is, rechttrekken.
Belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op de Vilvoordse samenleving moet
men durven onderwerpen aan de mening van alle Vilvoordenaars.
Nog 22 dagen – zaterdag 22 september 2012

Plakken hoort bij verkiezingen

De stad Vilvoorde heeft beslist om geen openbare verkiezingsborden te plaatsen, hetgeen
natuurlijk vooral kleine en nieuwe partijen benadeelt.
Traditionele partijen kunnen terugvallen op hun jarenlang opgebouwde achterban om her en
der affiches te plaatsen, met daarbovenop nog de extra voordelen die de partijgebonden zuilen
zoals bijvoorbeeld mutualiteiten aanbieden.
De Vilvocraten zijn vandaag ook beginnen ‘plakken’. Dit is een slopende activiteit maar
creëert banden tussen de kandidaten onderling. Velen zijn blij als een kind als er alweer
ergens een affiche met hun prachtige foto een voortuin of een wei siert.
Wij houden het simpel. Geen grote affiches en ingewikkelde boodschappen. Elke kandidaat
beschikt over hetzelfde campagnemateriaal. Vilvocraten beschikken als nieuwe politieke
beweging immers niet over onuitputtelijke financiële reserves die bij de traditionele partijen
dan nog vaak zijn opgebouwd uit belastinggelden.
Vilvocraten gaan als groep de verkiezingen moeten winnen door dag in dag uit elke
Vilvoordenaar aan te spreken en hem of haar te overtuigen dat de Vilvocratie het enige
alternatief is om een ander beleid te voeren in onze stad.
De affichestrijd hoort bij elke verkiezing, maar is nooit doorslaggevend in het uiteindelijke
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electoraal resultaat. Onze aanwezigheid in tuinen, velden en vensterramen is goed, maar in de
komende drie weken gaan directe persoonlijke contacten met de kiezer doorslaggevend zijn.
Nog 23 dagen –vrijdag 21 september 2012

Seniorensport wordt ook stiefmoederlijk behandeld

Deze week huldigde de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten die meededen aan het
project ‘Sportelgemeente12’ van Bloso en de provincie. Hiermee worden gemeenten, die
inspanningen leveren om 50-plussers aan het sporten te krijgen, beloond. (Sportelen2012.pdf)
Senioren zijn steeds actiever en steden en gemeenten zouden hier moeten op inspelen met
specifieke lokale en laagdrempelige initiatieven.
In Vlaams-Brabant voldeden 32 gemeenten aan de zes opgelegde criteria van het project.
Vilvoorde viel ook hier door de mand en werd niet weerhouden.
Nochtans hopen de politici van de huidige meerderheid om het statuut van centrumstad te
krijgen om alzo extra financiële middelen binnen te rijven.
Indien men deze overigens terechte ambitie kracht wil bijzetten moeten we er wel voor zorgen
dat we als stad op alle beleidsdomeinen mee het voortouw nemen.
De promotie van sport voor senioren hoort daar zeker bij.
Het niet kunnen realiseren van zes nochtans eenvoudige criteria is voor een mogelijk
toekomstige centrumstad beschamend.
Het sportbeleid in Vilvoorde is al jaren een probleem door enerzijds een manifeste
onderfinanciering en anderzijds het gebrek aan inzet en daadkracht van de sportschepenen
door de jaren heen.
Een andere meer dynamische invulling dringt zich ook in dit beleidsdomein dringend op.
Nog 25 dagen – woensdag 20 september 2012

Democratisch deficit

Ik heb gisteren deelgenomen aan het eerste politieke debat in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. Er komen nog een aantal dergelijke debatten georganiseerd door
diverse verenigingen die elk hun eigen accenten willen leggen.
Niks mis mee op het eerste gezicht, hoewel ook hier het democratisch evenwicht niet altijd
wordt gerespecteerd. De kartellijst sp.a/Groen mocht twee deelnemers afvaardigen en kreeg
ruim meer tijd om haar argumenten te verdedigen. Dit beantwoorde allicht het best aan het
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verwachtingspatroon van de organisator gisteren, nl. het Masereelfonds met socialistische
achtergrond.
In dit debat was er evenwel geen plaats voor de vertegenwoordigers van partijen die tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ruim een derde van de kiezers wisten te overtuigen,
zijnde het Vlaams Belang en de FDF/PS (nu UF).
Ik ben absoluut geen fan van het ideeëngoed van deze twee politieke strekkingen maar
potentieel een derde van de Vilvoordse kiezers buitensluiten is niet democratisch. Iedereen
heeft in een democratie recht om zijn standpunten te verdedigen. Het uitsluiten van
medeburgers heeft absoluut niks te maken met de propere en positieve campagne die
sommigen willen vooropstellen.
Het was op den duur meelijwekkend hoe de meerderheidspartijen in koor pleiten voor betere
samenwerking en het verleden onder de mat wensen te borstelen. De interne ruzies zouden
efkes vergeten moeten blijven doch het groot verschil in aanpak van diverse Vilvoordse
problemen bleek gisterenavond nochtans heel duidelijk voor diegene die echt wou luisteren.
Dit staat garant voor een even chaotisch wanbestuur indien de zittende meerheid er zou in
slagen haar meerderheid te behouden met welk klein electoraal overschotje ook. En voor
zover de lijsttrekker van CD&V en sp.a tegen 14 oktober mekaar niet langer politiek
uitspuwen. Na de stembusslag slagen velen erin om hun vete even aan banden te leggen
omwille van de goed betaalde postjes maar de ervaring leert dat die gewapende vrede zelden
lang stand houdt. Waarbij de burger dan nog eens de rekening voorgeschoteld krijgt.
Niet dat een debat als gisteren veel invloed zal hebben op de verkiezingsuitslag. De bomvolle
veel te kleine zaal was hoofdzakelijk gevuld met kandidaten en supporters. Van de maximaal
honderd aanwezigen wist de overgrote meerderheid al voor wie hij of zij zal stemmen. Op dat
vlak was ik het voor een keer eens met mijn panelgenoot Hans Bonte (sp.a) die dezelfde
conclusie trok.
Verkiezingen worden gewonnen door zich dag na dag in te zetten voor de burger en niet in
actie te komen een paar weken voor de verkiezingen met het lanceren van zeer vage vaak
algemene ideeën die niet onderbouwd en uitgewerkt zijn.
Ook op dat vlak is er een hemelsbreed verschil met de Vilvocratie die al meer dan een jaar
zeer concrete voorstellen en oplossingen heeft om de grote Vilvoordse maatschappelijke
problemen echt aan te pakken. Alle leden van de zittende meerderheid spannen zich nu vooral
in om deze voorstellen ofwel in te pikken en er hun etiket op te plakken ofwel af te kraken in
die domeinen waar ze zelf geen alternatief hebben. Of ze zo de chaos van zes jaar wanbeheer
en nonbeleid gaan uitwissen, is zeer de vraag.
Aan de kiezer om dergelijke praktijken tijdig te doorzien en voor Vilvoorde de juiste keuze te
maken. Wij twijfelen niet aan de overwinning van het gezond verstand.
Nog 26 dagen –woensdag 19 september 2012

Hypocrisie en leugens troef in sociale huisvesting
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Het verantwoordelijkheidsgevoel bij de meerderheidspartijen met betrekking tot de InterVilvoordse blijft ver te zoeken en nog steeds ontvluchten CD&V, sp.a , Groen, N-VA en
Open Vld hun eclatante verantwoordelijkheid. (zie artikel Het Laatste Nieuws in bijlage).
Toch wil de meerderheid nu plots ook het aantal zitjes in de raad van bestuur beperken.
Vilvocraten bepleiten dit al veel langer en men had aan de wanpraktijken van de politieke
postjespakkers al veel eerder paal en perk kunnen stellen. Deze belofte klinkt dan ook
helemaal niet geloofwaardig.
Het gekibbel tussen de meerderheidspartijen gaat onverminderd voort. De socialisten willen
kost wat kost het volledige patrimonium behouden en renoveren, hoewel hier absoluut geen
geld voor is. Plat boerenbedrog alweer.
De liberalen willen dan weer zoveel mogelijk woningen verkopen.
Deze extreme standpunten zijn absoluut niet te verzoenen.
Wat te zeggen van het verwijt gericht aan het adres van het personeel dat teveel zou
verdienen? Nochtans is het de raad van bestuur waarvan alle meerderheidspartijen deel
uitmaken die deze loonschalen heeft goedgekeurd.
Je moet eigenlijk maar durven met de vinger te wijzen naar het personeel als uit het
auditrapport ook blijkt dat een pak bestuurders nogal royaal werden uitbetaald, sommigen zelf
op onwettelijke basis. Wat een huichelarij!
De huidige directeur die een zeer slechte beoordeling kreeg in het auditrapport, mag evenwel
voort blijven paraderen aan hetzelfde loon en dezelfde extralegale en andere voordelen. Hij
moet zich evenwel beperken tot het uitvoeren van taken die de aangestelde crisismanager
hem oplegt. Deze door de socialistische voogdminister aangestelde redder-in-nood strijkt een
uurloon op van naar verluidt 250 euro per uur voor minstens 10 uur per week en aangevuld
met een verplaatsingsvergoeding. De personeelskost gaat verder in stijgende lijn, alweer
zonder dat de meerderheidspartijen ingrijpen. Steeds minder geld gaat dus naar de eigenlijke
opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij.
De Inter-Vilvoordse is blijkbaar nog niet aan het einde van haar personeelsperikelen want nu
moet men een langdurig ziek ontslagen personeelslid ook nog eens een fiks extra bedrag
uitkeren bovenop de wettelijke ontslagvergoeding.
Voor de burgemeester, die zelf voorzitter was van de Inter-Vilvoordse toen de maatschappij
snel bergaf gleed, is er evenwel geen vuiltje aan de lucht in een dossier dat bol staat van het
wanbeheer en andere dubieuze praktijken.
Nog 27 dagen –dinsdag 18 september 2012
Fietsbeleid blijft dode letter

De stad Vilvoorde moet in extremis haar plannen om een volwaardig fietspad aan te leggen
aan de de Bavaylei wijzigen. Het fietspad zou volgens de plannen en de uitleg van de stad
over heel deze straat worden doorgetrokken maar wordt nu onderbroken ter hoogte van het
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kruispunt met de Houtemsesteenweg, dus net op de gevaarlijkste plaats.
Zoals blijkt uit de mail van Aquafin in bijlage ligt de kostprijs voor de aanleg van een volledig
fietspad te hoog.
Van: Thierry Adriaensens [mailto:thierry.adriaensens@aquafin.be]
Verzonden: maandag 17 september 2012 17:40
Aan: xxxxxxxxxxxx
CC: xxxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: RE: werken de bavaylei
Geachte Mr,
In oorsprong was het inderdaad de bedoeling om het fietspad door te trekken over heel de
Bavaylei.
Zoals reeds eerder gesteld waren de door de NMBS gestelde voorwaarden te hoog waardoor
de werken aan het spoortalud te ingrijpend waren.
Deze strengen voorwaarden en bijhorende kosten zijn een gevolg van plaatsgebrek en de
spoorweg die daar een 4-tal meter in de hoogte ligt.
In ieder geval is het de bedoeling van de stad Vilvoorde om tussen de Houtemsesteenweg en
de scholen op termijn nog een ontsluitingsweg aan te leggen waardoor een gedeelte van de
Bavaylei , het deel zonder fietspad, éénrichting wordt.
Met vriendelijke groeten,
Thierry Adriaensens – Projectmanager - Aquafin NV

Vilvocraten vinden dit totaal onaanvaardbaar. De plannen voor de heraanleg van de de
Bavaylei kenden reeds veel kritiek van de omwonenden mede door ook hier een compleet
gebrek aan inspraak.
Nu blijkt dat men op de valreep zonder de buurt te kennen nogmaals de plannen wijzigt. De
manifeste onwil om voor een veilig fietspad te zorgen in de onmiddellijke omgeving van een
nieuwe school om zuiver budgettaire redenen is weerzinwekkend.
Dit dossier is eigenlijk illustratief hoe er de afgelopen zes jaar werd bestuurd door CD&V, NVA, Open Vld en sp.a/Groen. Men duldt geen inspraak van de burgers en noodzakelijke
investeringen voor veiligheid van de zwakke weggebruikers wenst men niet te doen. Het
Vilvoordse belastinggeld investeert de huidige coalitie liever in prestigeprojekten waar slechts
enkelingen beter van worden. Verfoeielijk.

Nog 28 dagen – maandag 17 september 2012

Minister steunt Vilvobus
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Vilvocraten kregen ook vandaag steun uit een onverwachte hoek. Vlaams minister van
mobiliteit Crevits (CD&V) stelt immers vast dat de Vlaming al te gauw naar zijn auto grijpt,
ook wanneer hij slechts enkele honderden meters verderop moet zijn.
Crevits pleit hier voor meer fietspaden en een beter aanbod van openbaar vervoer.
De elektrisch aangedreven Vilvobus heeft als voornaamste doel het verbeteren van het
openbaar vervoer tussen en in de wijken te verbeteren en alzo de mensen aan te zetten om hun
auto te laten staan. Deze bus zal van bijzonder groot nut zijn tijdens de ochtendspits omdat
vele ouders beslissen om hun kinderen met de wagen naar de schoolpoort te brengen. Met de
Vilvobus is er een degelijk alternatief dat er moet voor zorgen dat er een pak minder wagens
in het verkeer zijn.
Het is een illusie te denken dat De Lijn zulk aanbod zal creëren. Er worden immers steeds
maar meer lijnen afgeschaft. Correct openbaar vervoer in de wijken zal in Vilvoorde moeten
aangestuurd worden door het lokale beleid, dat daar de nodige financiële middelen moet voor
uittrekken.
De autoloze zondag met onder meer de fietstocht de Acht van Vilvoorde toonde nogmaals aan
dat het fietspadennetwerk in Vilvoorde niet veel voorstelt. Ook op dat vlak ontbreekt het de
huidige meerderheid aan een duidelijke visie en wil om de nodige budgetten vrij te maken om
het fietsen in Vilvoorde attractiever en vooral veiliger te maken. Ook daar wil de Vilvocratie
vrij snel kentering in brengen.

Nog 29 dagen – zondag 16 september 2012

Lijst provincieraad uiteindelijk niet neergelegd

Vilvocraten zijn voorstander van het afschaffen van de provincie (zie blog: Nog 47 dagen).
Om dit standpunt kracht bij te zetten wilden we ook een lijst neerleggen voor de
provincieraad. Een aantal kandidaten hielden zich ter beschikking.
Het opkomen met een lijst voor de provincieraadsverkiezingen met als enig thema de
afschaffing van dit inefficiënt en geldverslindend apparaat was wat contradictorisch.
De energie en tijd die we in een provinciale campagne zouden moeten steken kunnen we beter
besteden aan het overtuigen van de Vilvoordse kiezers om in Vilvoorde een ander beleid te
verwezenlijken. En dat is absoluut nodig.
De provinciaal voorziene kandidaten zullen zich nu actief inzetten om dit Vilvoords ideaal
mee te helpen realiseren.

Nog 30 dagen – zaterdag 15 september 2012

Lijst neergelegd
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Zoals alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben ook de
Vilvocraten hun lijst neergelegd. LIJST.pdf
De samenstelling van deze lijst was een werk van lange adem en is voor een nieuwe politieke
beweging absoluut geen eenvoudige zaak. In de zoektocht naar geschikte kandidaten hebben
we dan ook zeer veel gesprekken gevoerd en hierbij konden we op een heel grote sympathie
rekenen voor ons project.
Een performante webstek met een uitgebreid en constructief programma dat reeds meer dan
een jaar online staat was hierbij een grote hulp. De maandelijkse knappe edities van De
Vilvocraat worden vlot gelezen. Vilvocraten hebben doordachte projecten en voorstellen en
stellen geen last-minute programma’s voor.
Sympathie tonen voor ons project in één zaak, zich effectief outen en zich verkiesbaar stellen
is een andere. Temeer daar tal van onze kandidaten al direct werden geconfronteerd met de
smerige kantjes van de politiek, en onder druk werden gezet door onze politieke tegenstanders
om onze rangen te verlaten. Slechts een klein aantal Vilvoordenaars is bezweken onder zoveel
intimidatie.
Onze lijst is een zeer evenwichtige samenstelling van gemotiveerde Vilvoordenaars die een
ander Vilvoorde vooropstellen.
Een lijst van 18 tot 78-jarigen, met zes verschillende nationaliteiten en een overwicht aan
vrouwen. Individueel sterke kandidaten zonder politieke achtergrond meestal en met elk een
eigen verhaal dat we met zijn allen in de komende dagen wel uitgebreider zullen toelichten.
Als lijsttrekker ben ik trots op mijn medekandidaten en de weg die we samen tot nu hebben
afgelegd, met vallen en opstaan. Ook de grote achterban aan sympathisanten wil ik vandaag
niet vergeten, want ook die mensen hebben ervoor gezorgd dat de lijst die we vandaag
indienden, mag gezien worden en de Vilvocratie stevig op de politieke kaart zet.
Nog vier weken en dan weten we wat de kiezer ervan vindt.
Aan al onze kandidaten en andere actieve sympathisanten ne dikke merci.

Nog 31 dagen – vrijdag 14 september 2012
VeaudeVilvoorde –bis in de maak?

FDF- raadslid Claude Servaty maakte per brief op 28 augustus 2012 bekend dat hij de FDFfractie in de gemeenteraad verliet en voortaan deel uitmaakt van de MR. Aangezien de MR
geen fractie heeft in de Vilvoordse gemeenteraad zetelt Claude Servaty dus ook als
onafhankelijke en zou hij logischerwijze van plaats moeten veranderen in de gemeenteraad.
Immers zowel ikzelf, Evelien Jacobs, Roland Van Goethem en Daisy Vanderelst moesten in
het verleden van plaats veranderen.
Claude Servaty mocht evenwel blijven zitten tijdens de afgelopen gemeenteraad met
instemming van de burgemeester.
Een FDF-verkozene die zich bekeert tot de MR, kan zich dus klaarblijkelijk meer
permitteren.
Denkt de burgemeester hier misschien al aan één of andere samenwerking na de verkiezingen,
als de uitslag voor de CD&V zou tegenvallen?
Het zou niet de eerste keer zijn dat CD&V zich vanuit Franstalige hoek laat depanneren om
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aan een meerderheid te geraken.
Waakzaamheid blijft geboden om een herhaling van de trieste VeaudeVilvoorde te vermijden.

Nog 32 dagen – donderdag 13 september 2012
Rampzalig veiligheidsbeleid in Vilvoorde

De dienst alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM) van de stad Vilvoorde kreeg onlangs
een negatief advies aangaande zijn werking.
Deze dienst die er moet voor zorgen dat veroordeelden tot een alternatieve straf correct
worden opgevolgd, is opgericht in 2005, maar sedert 2009 functioneerde deze dienst niet naar
behoren.
De problematiek stelde zich vooral op het gebied van gebrekkige informatiedoorstroming,
t.t.z. de totale afwezigheid ervan of het doorgeven van foutieve informatie omtrent het aantal
gepresteerde uren van de werkstraf.
De evaluatie is niet mals. We lezen er onder meer:
-“deze disfuncties zijn des te penibel aangezien de probatie-commissie op deze informatie
aangewezen is bij de beoordeling van de werkstrafuitvoering door de betrokken persoon. Met
andere woorden indien het aantal gepresteerde uren werkstraf niet of foutief is doorgegeven
zal dit voor de gestrafte mogelijks resulteren in een meer of minder effectieve dagen
gevangenisstraf de welke hij moet ondergaan (anno 2009) ”
-“in 2011 bleek de situatie in de AGM-dienst Vilvoorde ronduit rampzalig…”
-“in 2012 stelde men vast dat in bepaalde dossiers de probatiecommissie beslissingen nam op
basis van verkeerd doorgegeven informatie of de afwezigheid ervan”
De stad Vilvoorde liet deze problematiek volledig op haar beloop en het was pas op het
moment dat de federale overheid dreigde met de subsidiekraan dicht te draaien dat de stad
zich eindelijk gedwongen zag om maatregelen te treffen.
Het is evenwel duidelijk dat de stad Vilvoorde tijdens een groot deel van deze legislatuur de
AGM op een foute manier invulde. Alternatieve gerechtelijke maatregelen zijn nochtans een
hoeksteen in een degelijk veiligheidsbeleid. Deze manifeste fouten kunnen alleszins niet
worden afgeschoven op de rug van het Brussels parket.
Het is allicht tekenend voor de openbaarheid van het huidige Vilvoordse bestuur dat men mijn
ambetante vragen hieromtrent niet wou beantwoorden in de openbare zitting van de
Vilvoordse gemeenteraad.
Dit dossier is één van de vele miskleunen van het veiligheidsbeleid in Vilvoorde. Geen
stemmingmakerij maar keiharde trieste realiteit bewezen op basis van officiële
overheidsdocumenten.
Nog 33 dagen – woensdag 12 september 2012

Conceptuele chaos ontsiert nieuwe school Oase

De Vilvocraat van september, die nog deze week wordt gebust, heeft het onder meer over een
alternatieve financieringsmethode om eindelijk op een snelle en efficiënte manier werk te
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maken van een grondige renovatie van het schoolpatrimonium van de stad Vilvoorde.
De nieuwbouw van de stedelijke school Oase voor buitengewoon lager onderwijs (BLO) aan
de de Bavaylei werd meer dan tien jaar geleden geconcipieerd en is nu al te klein.
Het kinderspeelbos werd al onmiddellijk gesloten op bevel van de inspectie. Blijkbaar bevat
dit bos een aantal gevaarlijke elementen zodat de kinderen er voorlopig geen toegang meer
toe krijgen.
Ook de sanitaire voorzieningen blijken uiterst krap bemeten. Zo bevat de speelplaats maar
vier toiletten netjes verdeeld onder meisjes en jongens. Voor een totaal van 160 leerlingen is
dat toch ruim onvoldoende. De tweede verdieping van de nieuwbouw telt zelfs geen enkel
toilet.
Er is bijkomend een probleem met de deuren die met deurkaarten moeten worden geopend,
hetgeen bijzonder onpraktisch en storend blijkt te zijn. De architect dacht misschien aan
hotelkamers in plaats van schoollokalen, waarvan de deuren toch veelvuldig opengaan en
waarvan niet iedereen over een toegangskaart kan beschikken.
Men kan zich ook vragen stellen over het vele gras dat rond het speelplein ligt. Bij fel
regenweer wordt dit al gauw een modderige brij hetgeen de nodige praktische problemen zal
stellen voor uitgelaten spelende kinderen. De grasperkjes zijn nu ook afgesloten om het gras
te doen groeien. De beschikbare speelpleinruimte is momenteel vrij krap.
Wie finaal verantwoordelijk is voor een aantal uitgesproken conceptfouten is nog niet
duidelijk.
Vilvocraten pleiten al langer voor een meer professionele aanpak en grotere betrokkenheid
van de directies en leerkrachten bij de bouw van een nieuwe school. Het is uiteindelijk het
personeel dat in die gebouwen moeten zorgen voor de opvang en begeleiding van kinderen.
De huidige manier van toewijzing van projecten aan de goedkoopst biedende staat niet borg
voor optimale kwaliteit zoals hier nogmaals ontegenspreekbaar blijkt.
De Vilvocratie pleit ook in dit domein voor een ander en beter beleid, ten voordele van alle
inwoners en hun kinderen.
Nog 34 dagen – dinsdag 11 september 2012

CD&V misbruikt recht van afbeelding

Een jonge CD&V-kandidaat pleitte enkele dagen geleden nog voor het voeren van een
propere campagne.
Diezelfde Vilvoordse CD&V schaamt er zich evenwel niet voor om kinderen van het stedelijk
onderwijs en onderwijzend personeel zonder toestemming te doen opdraven in hun
campagneblad. RechtVA.pdf
Van een propere en positieve campagne gesproken.
Het recht op afbeelding vloeit voort uit de regelgeving ter bescherming van het privéleven en
artikel 10 van de auteurswet. Wanneer het een verspreiding van foto’s van minderjarigen
betreft, moet niet alleen hun voorafgaande toestemming worden bekomen maar ook deze van
hun ouders, in geval het kind de leeftijd van onderscheidingsvermogen nog niet heeft bereikt.
Zoals blijkt uit de reacties van enkele ouders gebeurde dit overduidelijk niet, meer zelfs
sommige ouders zijn helemaal niet opgezet met het feit dat hun minderjarige kinderen politiek
worden misbruikt.
De foto schaadt ook het imago van het stedelijk onderwijs. Immers de begeleidende juf belt
zeer duidelijk met haar mobiele telefoontje en lijkt zo de rij kinderen niet aandachtig in het
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oog te houden. De tweede leerkracht op het einde van de rij wordt immers niet in beeld
gebracht. De juf wiens toestemming blijkbaar ook niet werd gevraagd, belde volgens de
schepen van onderwijs wellicht met de buschauffeur om te vragen waar de bus, die de kindjes
moest ophalen, geparkeerd stond.
Door de foute omgevingswerken rond CC Het Bolwerk hebben de bussen immers moeilijk
toegang tot het Bolwerkplein en parkeren zich dan maar in de buurt.
Toen ik gisteren hieromtrent in openbare zitting van de gemeenteraad interpelleerde, weigerde
de burgemeester botweg een verbouwereerde schepen van onderwijs het woord te geven. Ook
deze manier van handelen staat haaks op het positieve politieke klimaat dat sommigen willen
propageren en is de zoveelste tirannieke aanslag die de burgemeester op de democratie pleegt,
zonder dat één van de coalitiepartners (Open Vld en sp.a-Groen), met mede-initiatiefnemers
voor een propere campagne in hun rangen, ingrijpt.
Het is aan de kiezers om dit hypocriet politiek gesjacher af te straffen.

Nog 35 dagen – maandag 9 september 2012

Eindelijk laatste gemeenteraad

De laatste gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is voorbij.
Het verloop van de eerstvolgende gemeenteraad zal zeker rekening houden met de manier
waarop de kiezer de politieke kaarten heeft geschud.
Tijdens de afgelopen campagneweken weerklinkt bij de bevolking maar ook bij diverse
collega’s van de meerderheid steeds luider het verlangen naar een andere burgemeester.
Alleen al de manier waarop vandaag weer een gemeenteraad wordt voorgezeten door de
burgemeester tart elke verbeelding.
Het is onbegrijpelijk dat schepenen niet eens mogen antwoorden op vragen die betrekking
hebben op hun bevoegdheden, en dat deze verkozenen dit slaafs ondergaan.
Eén schepen was zelfs zonder schroom een boek aan het lezen.
Een gemeenteraad zou bij uitstek het forum moeten zijn voor een discussie op basis van
stevige dossierkennis. Ook vandaag bleek weer pijnlijk dat vele schepenen hun dossiers niet
beheersen en vele collega’s raadsleden er compleet ongeïnteresseerd bijzitten.
We kunnen alleen maar hopen dat de kiezers binnen 35 dagen kiezen voor die kandidaten, die
nog wel gemotiveerd zijn om zich ten volle in te zetten voor hun stad en dat we een einde
kunnen maken aan het huidig democratisch vacuüm op het Vilvoords stadhuis.

Nog 36 dagen – zondag 8 september 2012

Ondernemend Vilvoorde echt stimuleren

Onze stad moet dringend werk maken van een bedrijfsvriendelijker klimaat.
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Vooreerst moet de aanzienlijke leegstand in vele kantoor- en industriële gebouwen worden
aangepakt. Met de bouw van nieuwe bedrijfsterreinen wacht men best totdat het bestaande
aanbod behoorlijk is ingevuld. Het stedelijk beleid dient ondernemingen aan te sporen om om
zich in Vilvoorde te komen vestigen. Een actief pandenbeleid, gecoördineerd door de stad, is
hierbij nodig.
De stad moet daarin de rol van catalysator spelen door onder meer een specifieke nieuwsbrief
uit te geven voor de bedrijven, KMO’s en zelfstandigen. De bestaande nieuwsbrief voor
bedrijven verscheen slechts éénmaal in 2010 en éénmaal in 2011. Dit jaar blijft ondernemend
Vilvoorde ook daar op zijn honger zitten. De inzet op het Vilvoordse stadhuis om de
ondernemers te berichten, is dus ronduit bedroevend.
Het gebrek aan interesse voor Vilvoorde blijkt uit de bezetting van het zakencentrum
Vilvoorde (http://www.zakencentrumvilvoorde.be/beschikbaar.html). Een nochtans
functioneel en centraal gelegen gebouw geraakt buiten het gelijkvloers (Eandis) maar niet
opgevuld.
Dat gebouw beschikt trouwens over een grote, deels groene binnenruimte met wat
parkeermogelijkheden. Nu wordt dit privatief afgeschermd. Vilvocraten pleiten om dit stukje
stadscentrum open te stellen voor het publiek zodat er onder meer een extra doorgang komt
tussen de Leuvensestraat en Toekomststraat waarbij de centrumbezoeker wat kan rusten in die
tuin.
Het implementeren van een dynamisch bedrijfsbeleid is een mooie uitdaging voor de
toekomstige projectschepenen die de Vilvocratie wenst te introduceren.

Nog 37 dagen – zaterdag 8 september 2012

Activiteiten strijkwinkel stagneren

Vilvoorde kent nogal wat activiteiten in de zogeheten sociale economie.
Een belangrijke activiteit is de uitbating van de strijkwinkels. Doch door tegenvallende
resultaten is men er volop bezig met een herstructureringsplan.
De antenne aan de Mechelsesteenweg werd ondertussen verkocht en een aantal medewerkers
moesten afvloeien in alle stilte.
De strijkwinkel heeft het moeilijk door tegenvallende inkomsten te wijten aan de aanpassing
van de reglementering van de dienstencheques, verhoogde concurrentie, economische crisis
en zware begeleidingskosten voor artikel 60-igers. Ook vele inwijkelingen van allochtone
origine maken geen gebruik van deze diensten.
De strijkwinkel is een nuttige service maar kan enkel en alleen blijven bestaan door massale
overheidssubsidiëring. De prijzen blijven aldus kunstmatig laag gehouden, hetgeen een
regelrechte concurrentie is voor privé-initiatieven. De jobs in de sociale economie zijn tevens
geen volwaardige jobs.
Vilvocraten pleiten ervoor dat de overheid zich bezig houdt met haar kerntaken. Het uitbaten
van een strijkwinkel is geen kerntaak. Het is veel beter om volwaardige jobs te creëren en te
ondersteunen in bestaande bedrijven die professioneel worden gerund.
De raden van bestuur van de vzw’s die rond de sociale economie hangen zijn, hoe kan het
anders, bemand met politici. Dit staat zeker niet altijd garant voor goed bestuur en politieke
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willekeur is vaak nooit veraf.

Nog 38 dagen – vrijdag 7 september 2012

Financieringsdoctrine Vilvocraten krijgt steun

Vilvocraten pleiten al een tijdje voor een alternatieve financiering voor onder meer de
dringende herwaardering van het stedelijk onderwijspatrimonium.
We krijgen hier nu plots steun vanuit een onverwachte hoek.
Zo lezen we vandaag in de pers dat PS-vice-premier Laurette Onckelinckx een speciaal soort
spaarboekjes wil invoeren waarop de overheid de rente bepaalt en wie dat geld mag ontlenen
en met welk doel.
Sp.a-coryfee Johan Vande Lanotte promoot dan weer een soort volkslening met een iets
betere rente dan een spaarboekje. Dat opgehaald geld moet dan dienen voor investeringen van
overheden in vzw’s, scholen en rusthuizen.
De ideeën van de Vilvocraten met een variante op de vastgoedbevaks en de sociale
winstobligaties leunen hier zeer dicht bij aan.
Wij zijn ook hier opgetogen dat ons gedachtegoed dat al meer dan een jaar online staat, gretig
wordt ingepikt door andere politici.
In Vilvoorde doet het lokale sp.a-kopstuk deze ideeën af als een domme
financieringsdoctrine, zonder evenwel een gegrond alternatief voor te stellen. Hij wordt nu
dus ter plekke ook tegengesproken door zijn eigen hogere partijgenoten.
Voor de oplossing van Vilvoordse problemen zijn er geen uniform ‘blauwe’, ‘rode’,
‘oranjegele’ of ‘groene’ oplossingen. Laat ons stoppen met het doctrinair politiek
vakjesdenken en werk maken van het oplossen van problemen waarmee de Vilvoordenaar
wordt geconfronteerd met creatieve en haalbare voorstellen.

Nog 39 dagen – donderdag 6 september 2012

Oog voor andersvaliden
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Vilvocraten hechten veel belang aan inspraak in en deelname van alle bevolkingslagen aan het
beleid. Ook andersvaliden moeten politiek kunnen aan bod komen.
Ook hier nemen de Vilvocraten in Vilvoorde het voortouw, door het verkiesbaar stellen van
een dove kandidate op een prominente plaats op de lijst.
De 32-jarige Sara Pan fungeert bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer in
de linkse kolom (plaats 18) op de lijst van de Vilvocraten.
Sara studeerde bij Coloma in Mechelen grafische vormgeving, daar ze jammer genoeg
wegens haar gehoorstoornis geen opleiding kon volgen aan Sint-Lucas (Brussel).
Haar docenten vonden dat ze zich verder moest bekwamen en dus trok Sara naar het hoger
instituut in Antwerpen waar ze haar master behaalde in de beeldende kunsten met als optie
grafische en reclamevorming. Ze won de prijs van Antwerpen met haar eindwerk.
Haar creaties bestaan uit realistische en expressieve portretten. Ze zijn geschilderd op canvas
met acrylverf in wit en zwart met accenten van rode tinten.
Sara maakte een zeer expressief portret van de twee lijsttrekkers van de Vilvocraten, Alain
Van Hende en Evelien Jacobs, op basis van een verkiezingsfoto die ook de achterruit van de
elektrische campagnewagens van de Vilvocraten siert. Sara zet daarmee haar kandidatuur
kracht bij.
Indien Sara zou verkozen worden als gemeenteraadslid, zal er uiteraard moeten gezorgd
worden voor een tolk die de gebarentaal beheerst.
In Vilvoorde is er nog veel werk om andersvaliden meer te betrekken bij het beleid.
Dit behelst meer dan het rolstoeltoegankelijk maken van publieke gebouwen. Een vrome wens
die nog niet helemaal gerealiseerd is. Ook in dit specifiek domein wacht de Vilvocratie een
hele uitdaging.

Nog 40 dagen – woensdag 5 september 2012
Intercommunales depolitiseren

Het kenniscentrum Guberna treedt de Vilvocraten bij in hun kritiek op de overdreven
politisering van intercommunales.
Men stelt er letterlijk: “De drang van politici om partijgenoten een postje te geven in
intercommunales doet de werking ervan geen deugd. Het kan veel efficiënter en
professioneler." (PolIC_1.pdf)
Vilvoorde kent ook schrijnende voorbeelden van hoe de Vilvoordse politiekers
intercommunales en andere maatschappijen aan de rand van de financiële afgrond hebben
gebracht. De Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting is het meest recente voorbeeld.
Maar ook INCOVO kende de nodige problemen, alsook Haviland en Havicrem.
Al deze vennootschappen blijken vandaag nog steeds geen toonbeeld van efficiënt bestuur en
rationele werking.
We kunnen alleen maar hopen dat de traditionele partijen in Vilvoorde nu ook hier ons
ideeëngoed volgen en efficiëntie en zuinig bestuur laten primeren op politieke postjespakkerij.
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Nog 41 dagen – dinsdag 4 september 2012

Ezelsoor boekenkaftdag moet ook in Vilvoorde kunnen
Het nieuwe schooljaar is begonnen en er moeten terug een pak leerboeken worden gekaft.
Vele gemeenten sluiten zich aan bij het project Ezelsoor, boekenkaftdag.
Ezelsoor, boekenkaftdag is een project voor de provincie Vlaams-Brabant dat reeds in 2010
en 2011 georganiseerd werd door cultuur- en gemeenschapscentra.
Dit jaar vindt ‘Ezelsoor’ plaats in elf gemeenten. Hierdoor krijgt het project een grote
provinciale uitstraling.
Met deze BOEKENKAFTDAG richten we ons naar gezinnen met kinderen tussen 6 en 12
jaar.
De kinderen krijgen gratis kaftpapier en etiketten.
WAAROM EZELSOOR?
Begin september is de start van een nieuw schooljaar. Heel wat verenigingen en culturele
actoren starten met een nieuw werkjaar. Automatisch brengt dit bij heel wat gezinnen een
aantal verplichtingen met zich mee. Met schoolgaande kinderen is ‘boeken kaften’ één van
die verplichtingen. Daarnaast dringt het inschrijven voor allerhande culturele
vrijetijdsactiviteiten zich op. De concentratie van deze ‘moetjes’ binnen eenzelfde tijdsperiode
maakt het druk binnen vele gezinnen.
EZELSOOR geeft gezinnen met schoolgaande kinderen de kans om op één plaats en op
eenzelfde moment schoolboeken te komen kaften en hen te informeren over wat er zich
plaatselijk aan culturele activiteiten aandient tijdens de loop van het jaar. Wie wil, kan zich
meteen inschrijven voor activiteiten die hen interesseren.
(Bekende) illustratoren die je schoolboek voorzien van mooie tekeningen, doorlopende
randanimatie en creatieve workshops fleuren het geheel op. Het kindvriendelijke programma
maakt dat je een fijne gezinsnamiddag beleeft in het cultuur -of gemeenschapscentrum, de
bibliotheek of jeugddienst van je gemeente.
De stad Vilvoorde doet hier voorlopig niet aan mee en dat is spijtig. We pleiten ervoor dat we
volgend jaar op dit initiatief inpikken.

Nog 42 dagen – maandag 3 september 2012

CD&V steelt ideeëngoed Vilvocratie

Vandaag heb ik kennis genomen van de wil van de CD&V om te voorzien in de oprichting
van een multifunctioneel complex dat zowel een fuifzaal, repetitieruimte en sportaccomodatie
zal huisvesten.

28

Dit idee komt recht uit het programma van de Vilvocratie dat al ruim een jaar online staat. Het
stelen van politieke ideeën past wellicht ook in de propere politieke campagne die diezelfde
CD&V bij monde van één van haar nieuwkomers wil prediken.
Op de verlaten militaire site van Asiat tussen de Mechelsesteenweg en de Zenne willen de
Vilvocraten het multifunctioneel complex Vilvopolis oprichten, daarbij maximaal gebruik
makend van de bestaande gebouwen.
Tegen de koeltorens aan bouwt men een klein voetbalstadion met daarnaast een ruime
sporthal. Beide accommodaties kunnen beschikken over een tribune en VIP-ruimte met zicht
op beide velden. Er is in deze structuur eveneens plaats voor bijvoorbeeld een grote petanquezone, een boogschutterstand, een minivoetbalveld, een terrein voor skaters, enzovoort.
Leegstaande lokalen kunnen worden gebruikt door diverse verenigingen. Jeugdbewegingen
vinden er een vaste stek, uiteraard met een goed uitgerust fuiflokaal.
Een loods wordt voorbehouden voor carnavalsverenigingen die er gans het jaar door kunnen
bouwen aan hun ‘chars’.
Er moet ruimte worden gecreëerd voor een permanente discotheek en bioscoop. Een speelhal
kan worden toegelaten. Een goed uitgeruste feestzaal moet eetfestijnen van verenigingen
mogelijk maken op een comfortabele manier.
De Vilvopolissite moet de exponent worden van bruisend Vilvoorde, waar er constant iets te
doen is.
De site is qua mobiliteit goed ontsloten en bevindt zich op het traject van de Vilvobus. De
eventuele lawaaihinder kan keurig binnen perken gehouden worden.
Er komt een bemande politiepost op de site. Er is ruime parkeergelegenheid.
Enig verschil wellicht met het CD&V-voorstel is de locatie maar daar kan uiteraard steeds een
conscensus groeien. De Asiat-site heeft evenwel naar mobiliteit, lawaaihinder, timing en
stedenbouwkundige bezwaren een pak extra troeven.
De huidige meerderheid wil evenwel het zoveelste industrieterrein neerpoten op de Asiat-site.
Nochtans zijn er in onze stad een pak leegstaande gebouwen, die men best probeert op te
vullen alvorens nieuwe industrieterreinen aan te leggen. LeegstandKMO.pdf
Ook dit dossier toont aan dat het ideeëngoed van de Vilvocratie steeds meer wordt opgepikt.

Nog 43 dagen - zondag 2 september 2012
Ook dat is Vilvoorde

Ik kreeg gisteren de volgende link in mijn mailbox van een ongeruste Vilvoordenaar.
http://www.youtube.com/watch?v=wzojf86OH4s&feature=youtu.be
Eén van mijn buurjongens (zie blog nog 99 dagen) neemt er geen blad voor de mond.
Elke Vilvoordenaar kan hier zelf zijn oordeel vellen.
Ik zoek hem alleszins eens op de komende dagen, want ik wil dit proberen te begrijpen.
Ons hoofd hier in het zand steken kan immers wel eens verstrekkende gevolgen hebben.
Hoe is het zover kunnen komen?
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Nog 44 dagen – zaterdag 1 september 2012
Hypocriet Vilvoords taalbeleven
De laatste vertoning van de filmvoorstellingen in het kader van Open Air Movie liep grondig
fout.
Het zomerterras dat voor deze gelegenheid was geïnstalleerd in de sociale woonwijk in
Houtem, trok maar weinig belangstellenden.
Er werden nu ook twee films vertoond. De eerste film richtte zich tot de jeugd maar was
spijtig genoeg een Engelstalige versie zonder ondertitels.
De tweede film was dan weer een Franstalige prent, doch ook daar ontbrak de ondertiteling.
Na een twintigtal minuten staakte men de film en ging men op zoek naar een oplossing. Door
het late uur evenwel haakten een aantal aanwezigen af.
De schepen van onderwijs en maatschappelijke integratie maakte zich gisteren nog druk over
de wil van een onderwijsexpert om voortaan onderwijs te geven in andere talen dan het
Nederlands om aldus het massaal aantal zittenblijvers in Vilvoordse scholen naar beneden te
halen. Dit zou in Vilvoorde nooit gebeuren.
Frustrerend en hypocriet om dan diezelfde dag geconfronteerd te worden met Franstalige en
Engelstalige films zonder Nederlandstalige ondertiteling in een Vlaamse stad op een plaats
waar de maatschappelijke integratie zich waarschijnlijk het scherpste stelt.
Moet er nog zand zijn?
Nog 45 dagen – vrijdag 31 augustus 2012

Het Zilverpunt als politiek vehikel
Vandaag werd de petanquebaan in het zilvertuintje in de wijk Broek plechtig geopend.
Deze petanquebaan is een aanvulling bij de zilvertuin die er zopas werd geopend.
Politiekers en jonge allochtonen waren er duidelijk in de meerderheid. Slechts enkele
autochtone Broekbewoners tekenden present.
De Zilverpuntorganisator van het petanquetornooi deed geen enkele moeite om zijn politieke
sympathie te uiten door openlijk rond te lopen met een verkiezingspamflet van zijn echtgenote
die op de lijst prijkt van de sp.a-voorzitter van Het Zilverpunt, tevens OCMW-voorzitter en
schepen van sociale zaken. Sp.aPubliZilverpunt.pdf
En zeggen dat die persoon brutaal de inschrijving voor het petanquetornooi van een
gemeenteraadslid weigerde omdat hij geen politiek gedoe aan de petanquebaan dulde. Drie
schepenen mochten wel spelen. Die doen blijkbaar niet aan politiek. De coördinator van Het
Zilverpunt nodigde ter plekke wel het gemeenteraadslid uit om deel te nemen. Haar ploeg
deed het trouwens bijzonder goed.
Het Vilvoordse Zilverpunt krijgt vanaf dit jaar 20.000 euro extra subsidie van de stad omdat
het anders niet uit de kosten komt. De sociale economie gaat immers nogal kwistig om met
belastingsgeld, en niet altijd ten bate van de sociaal kwetsbare doelgroep.
Het is dan ook deontologisch compleet onverantwoord dat werknemers van Het Zilverpunt,
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die worden betaald door de belastingsbetalers, openlijk hun politieke sympathie uiten en dan
zeker niet tijdens de uitoefening van hun job.
Belastinggelden mogen niet worden besteed aan politieke propaganda voor welke ideologie
ook.

Nog 46 dagen – donderdag 30 augustus 2012
Respect voor onze viervoeters
Veel Vilvoordenaars laten dagelijks hun hond buiten die vaak zijn behoefte doet op straat.
Gedisciplineerde inwoners ruimen de uitwerpselen op met de daarvoor bestemde plastic
zakjes.
Onze stad voorziet ook enkele hondentoiletten maar ook daar falen het onderhoud en de
netheid. Zo is de aanblik van het hondentoilet aan de Rooseveltlaan/Campionlei intriest.
Hondentoilet.pdf
Welke hond wil daar nu zijn behoefte doen en welk baasje riskeert daar zijn schoenen te
besmeuren?
Vilvocraten pleiten voor de aanleg van meer hondentoiletten maar vooral voor het correct en
dagelijks onderhouden ervan. Niet alleen opruimen van alle troep maar ook regelmatig
vernieuwen van de grondlaag om besmettingsgevaar van de viervoeters te vermijden.
Medekandidaat Linda Boone pleit voorts voor de aanleg van hondenloopweiden, waar de
honden binnen een afgeschermde ruimte kunnen lopen en dartelen naar hartenlust. In
Vilvoorde zijn er voldoende locaties om ook dit idee te ontwikkelen. In vele andere steden en
gemeenten bestaat dit initiatief trouwens tot grote tevredenheid van mens en viervoeter.
Hondenloopweide.pdf

Nog 47 dagen – woensdag 28 augustus 2012

Schaf de provincieraad maar af
Onder het mom van de ‘kracht van de verandering’ stelde de N-VA enkele dagen geleden
haar provinciale lijst voor met de belofte om de provincie af te willen slanken.
(http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120824_00270359)
De nationale ondervoorzitter van N-VA pleit vandaag echter voor een toekomstige
gouverneur van N-VA signatuur en zet zo dus de verfoeielijke cultuur van 'postjespakkerij'
door traditionele partijen lustig verder. Veel echte verandering is er dus van die kant niet te
verwachten. De aap komt dus wel heel vroeg uit de mouw.
(http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120829_042)
De Vilvocraten pleiten voor de afschaffing van de provincieraad tijdens de volgende
legislatuur.
Vlaanderen telt afgerond zes miljoen inwoners, waarvan er iets meer dan één miljoen in
Vlaams-Brabant wonen.
In Vlaams-Brabant tellen we naast de gouverneur ook zes gedeputeerden en een voorzitter
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van de provincieraad op 84 verkozen provincieraadsleden. Deze raad valt onder de
bevoegdheid van de Vlaamse regering met negen ministers.
Neem daar dan nog 65 burgemeesters bij en een pak schepenen en gemeenteraadsleden zodat
je uitkomt op een indrukwekkend aantal politieke mandatarissen, waarvan er een deel functies
cumuleren alleen al in Vlaams-Brabant.
Dit is geen toonbeeld van efficiënt en zuinig bestuur maar wel van verspilzucht en wanbeheer
waardoor partijgenoten hun zakken kunnen vullen.
De bestendige deputaties met de gouverneurs op kop zijn quasi allemaal politici op het einde
van hun politieke loopbaan of politici die niet over voldoende electorale legitimiteit
beschikken om minister of burgemeester te worden. Partijhoofdkwartieren belonen hun
trouwe partijsoldaten dan maar met een lucratieve job binnen de provincies met een chauffeur
die hen rondrijdt in een dure dienstwagen en een handvol vaste medewerkers.
Vilvocraten willen het Vlaams bestuursniveau herleiden tot enerzijds de Vlaamse regering en
anderzijds de steden en gemeenten. Dat moet volstaan. Dit vereist een herschikking van een
aantal bevoegdheden die een efficiënter en zuiniger bestuur moet mogelijk maken. De mensen
die werkzaam zijn op provinciaal niveau worden overgedragen naar en verdeeld over de 65
gemeenten die ze met open armen zullen ontvangen om het pakket extra bevoegdheden
correct te kunnen invullen. Dit maakt alleszins ook een beleid mogelijk dat veel korter bij de
burger aanleunt.
Vele ‘beroepspoltici’ verliezen aldus hun job maar het politieke profitariaat moet toch wel
ooit eens aangepakt worden.
Nog 48 dagen – dinsdag 27 augustus 2012

Containers mogen niet overal school maken

Volgens De Standaard zijn er nog nooit zoveel containerklassen geplaatst in scholen als nu.
Containerklassen moeten het stijgend aantal leerlingen opvangen of aftandse en onveilige
gebouwen vervangen.
(http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120819_00263424)
Ook Vilvoorde ontsnapt daar niet aan. De afgelopen jaren zijn er een pak gezinnen met veel
kinderen van diverse horizonten in onze stad neergestreken. De druk op het stedelijk
onderwijs nam gestadig toe.
Als gevolg van het jarenlang falend onderwijsbeleid en de onvoldoende investeringen in deze
sector zit Vilvoorde nu opgezadeld met een hopeloos verouderd stedelijk schoolpatrimonium
waarin, zoals uit recente inspectieverslagen pijnlijk is gebleken, van veilig, hygiënisch en
comfortabel onderricht geen sprake meer is. Door de huidige ingewikkelde subsidieregelingen
bij nieuwbouw en verbouwing van scholen duren de noodzakelijke werken vaak een
eeuwigheid. Bijkomend laat de huidige schuldenberg van de stad verdere grote investeringen
niet meer toe en blijft het wachten op financiële ondersteuning van de hogere overheid.
De nieuwe school voor bijzonder lager onderwijs die de stad eerstdaags aan de de Bavaylei
opent, werd tien jaar geleden geconcipieerd en blijkt op vandaag al te klein te zijn.
Eenzelfde lot wacht de nieuwbouw van de stedelijke school in Peutie.
Een goed onderwijsbeleid moet steunen op een degelijke lange termijnvisie en rekening
houden met de verwachte evoluties van de stedelijke demografische gegevens. Dit is nu niet
het geval.
Het stedelijk onderwijs heeft een oerdegelijke reputatie en dat is vooral de verdienste van het
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personeel. Zij verdienen dan ook een performante veilige infrastructuur.
Vilvocraten opteren voor de overdracht van het schoolpatrimonium aan een vastgoedbevak
om op een snelle en efficiënte manier de schoolgebouwen op te waarderen. De gebouwen
worden concreet aangekocht door de vastgoedbevak of analoge constructie en verhuurd aan
de stedelijke scholengemeenschap. De vastgoedbevak staat in voor onderhoud, renovatie en
nieuwbouw van de infrastructuur. Een vastgoedbevak is daarvoor uiterst professioneel
ingesteld. Dat staat borg voor degelijkheid en snelheid in de uitvoering. Vastgoedbevaks
investeren in gebouwen waarbij een hoge garantiestructuur zit ingebouwd, hetgeen met een
stedelijke overheid als huurder natuurlijk een evidentie is.
De uitgifte van sociale winstobligaties is een bijkomende financieringshefboom om de
ambitieuze renovatie van het stedelijk onderwijs snel te realiseren.
Zulke constructies kunnen ervoor zorgen dat we binnen de volgende legislatuur alle
schoolgebouwen volledig hebben gemoderniseerd en de containers van onze speelplaatsen
hebben gebannen.
Ook hier een bijzonder ambitieuze maar volkomen haalbare opdracht.

Nog 49 dagen – maandag 27 augustus 2012

Bestuurlijke inefficiëntie

Onze stad wordt op diverse vlakken niet goed bestuurd. Een treffend voorbeeld hiervan is de
aanleg van een nieuwe parking ter hoogte van de d’Aubreméstraat.
De huidige meerderheid wil hierbij werk maken van het voorstel dat ik in 2002 indiende.
Na meer dan tien jaar palaveren wou men deze parking feestelijk openen tijdens de
avondmarkt van de Leuvensestraat op 22 juni 2012, doch die gebeurtenis diende
noodgedwongen uitgesteld. Ook dit dossier werd fout aangepakt.
Na meer dan tien jaar slaagde men er niet in om dit dossier budgettair correct in te schatten.
Zo vergat men rekening te houden met de kosten voor de afbraak van de bestaande
afsluitingen rond het braakliggend terrein en het aanpassen van de boordstenen. Men had ook
om kostenbesparend te werken gekozen om geen afwerkingslaag te voorzien. Men vreesde
echter terecht bij het aanschouwen van de huidig gelegde granulaten dat er vrij snel
problemen zouden rijzen met stofvorming bij droog weer en een modderpoel bij regenweer.
Om aan alle deze problemen een oplossing te bieden was een bijkomende verrekening nodig
van 15.419,30 euro, zijnde bijna 30% meer dan oorspronkelijk geraamd.
In de komende dagen zullen de bijkomende werken worden uitgevoerd en zal de parking na
meer dan een decennium na het uitbroeden van dit idee eindelijk toegankelijk zijn.
De parking wordt evenwel betalend en dat is duidelijk in strijd met wat initieel was
vooropgesteld. Ik verwijs jullie hieromtrent naar het verslag van het partijbestuur van Open
Vld van 3 mei 2007 waar er uitdrukkelijk werd gesteld dat deze parking gratis moest zijn
(blog49.pdf).
Mijn gewezen partijgenoten slikken ook deze belofte schaamteloos in. Het parkeerbeleid in
Vilvoorde wordt dus nog meer een financiële melkkoe.
Een degelijk parkeerbeleid moet parkeerregulerend zijn en geen financiële jack-pot voor de
stad. Alweer een gemiste kans.
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Nog 50 dagen – zondag 26 augustus 2012

Politieke polarisatie werkt contraproductief
Vlaamse partijhoofdkwartieren kunnen zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
ook nu weer niet inhouden.
Zo lezen we vandaag in De Zondag de mening van de Vlaamse voorzitter van Groen: “ De
keuze voor de kiezer op 14 oktober is helder: ofwel meer van hetzelfde van de traditionele
partijen, ofwel het neoconservatieve beleid dat N-VA ons belooft, ofwel het positieve
alternatief van Groen dat vernieuwing brengt waar zoveel mensen naar vragen”
(Blog50.pdf).
Groen maar ook alle andere traditionele partijen blijven dus aan ‘kastjespolitiek’ doen en
houden vast aan vastgeroeste vaak voorbijgestreefde ideologieën.
Vilvocraten zetten zich hier met klem tegen af. Voor Vilvoorde zijn er enkel maar Vilvoordse
oplossingen die los moeten staan van hetgeen men in partijhoofdkwartieren in Brussel denkt
en soms oplegt.
Trouwens in Vilvoorde heeft Groen de afgelopen zes jaar mee bestuurd met alle traditionele
partijen, de zogenaamde neoconservatieve N-VA inbegrepen. Bij de volgende stembusslag
verbindt Groen weeral haar lot aan sp.a om meer postjes te kunnen binnenhalen. Groen
gelooft in Vilvoorde zelfs niet in de electorale sterkte van haar eigen positief alternatief.
We zijn nu vijftig dagen verwijderd van de stembusdag van 14 oktober en de meeste lijsten
moeten nu wel stilaan ingevuld zijn.
Op elke lijst prijken zeker een aantal goede en gedreven nieuwe kandidaten die een ander en
beter beleid in Vilvoorde willen. Laat ons dat aanstormend politiek talent niet verdrinken in
demagogische politieke polarisatie zodat velen misschien ontgoocheld niet even snel zouden
afhaken.
Politiek engagement wordt stilaan zeldzaam. Laat ons dan ook in Vilvoorde een ander signaal
geven en diegenen die zich politiek willen inzetten, maximaal ondersteunen in een welwillend
klimaat, over de politieke ideologieën heen.
De Vilvoordenaar kan hier alleen maar beter van worden.
Nog 51 dagen – zaterdag 25 augustus 2012

Marktgebeuren herwaarderen

Men kan er al een tijdje niet meer omheen. Ook het marktgebeuren in Vilvoorde gaat erop
achteruit.
Steeds minder bezoekers en al te vaak veel te veel kale plekken, hetgeen de
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aantrekkingskracht van de markt aantast.
Hier moet eveneens een nieuwe dynamiek ontstaan op basis van frisse ideeën.
Zo dient er een andere opstelling te komen, zodat ook de handelaars en horecazaken een
grotere betrokkenheid hebben bij het marktgebeuren. Hoge marktwagens onttrekken nu
bestaande handelszaken aan het oog van bezoekers en voorbijgangers. Terrassen van
horecazaken kijken uit op geparkeerde vrachtwagens. Een nieuwe opstelling gebeurt uiteraard
in nauw overleg met de marktkramers.
Het aanbod moet beter gediversifieerd worden zodat de markt terug koopwaar aanbiedt die
men niet overal aantreft. Tevens gaat de stad bij het toewijzen van de plaatsen best
kieskeuriger te werk. Niet de kwantiteit telt maar wel de kwaliteit. Anderstalige marktkramers
met zeer beperkte kennis van het Nederlands zijn geen aanwinst voor het Vilvoords
marktgebeuren.
Het bestaande overaanbod pakken we aan door het marktgebeuren te decentraliseren naar de
wijken in Vilvoorde waar het aan voedingswinkels ontbreekt. We organiseren er geregeld
kleine markten waar de wijkbewoners basisbenodigdheden kunnen aankopen.
Randanimatie op de markt is noodzakelijk om de gezelligheid te verhogen.
Ook de mobiliteit rond het marktgebeuren is aan een andere visie toe. Nu is de
mobiliteitsdruk al te verstikkend. Dit willen we aanpakken in samenspraak met de
marktkramers en de omwonenden bij de opmaak van de plannen voor een ondergrondse
parking onder de Rooseveltlaan.
Ook hier dus boeiende uitdagingen waar iedereen beter van wordt.
Nog 52 dagen – vrijdag 24 augustus 2012
Politieke geloofwaardigheid

Ik heb kennis genomen van het persbericht van sp.a-Groen met betrekking tot hun
programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Men schiet met scherp op interne twisten bij andere partijen, maar was de huidige lijsttrekker
van N-VA in Vilvoorde tijdens deze legislatuur geen lid van het progressieve kartel, kartel dat
hij de rug heeft toegedraaid? Rolde de kandidaat-burgemeester van sp.a niet meermaals
vechtend over de straat met de huidige CD&V-burgemeester? Kan dit nog hypocrieter?
Sp.a-Groen wil inzetten op woonbeleid, veiligheid en zorg voor aangename wijken en straten.
Wie wil dit niet? Men vergeet hierbij zonder schroom dat het progressieve kartel al twaalf jaar
mee bestuurt en nu dus tot de conclusie komt dat de coalitie slecht heeft gepresteerd.
Zo is sedert deze week de crisismanager bij Inter-Vilvoordse aan zijn taak begonnen om het
sociaal woningbeleid in Vilvoorde recht te trekken, beleid dat helemaal fout is gelopen door
manifest wanbeleid. De sp.a is blijkbaar niet te beroerd om de afgezette leden van het
directiecomité terug verkiesbaar te stellen.
De onveiligheid neemt dag na dag toe maar toch blijft sp.a het politiecollege door dik en dun
steunen.
Ook de leugen schuwt men niet. Zo zou het gevoerde OCMW-beleid de algehele instemming
hebben gekregen van meerderheid en voltallige oppositie. Het volstaat om er de notulen van
de gemeenteraad op na te lezen om ook hier vast te stellen dat deze stelling helemaal niet
strookt met de waarheid.
Ik volg sp.a-Groen met de stelling dat er nieuw politiek engagement nodig is in onze stad.
Het komt de kiezer op 14 oktober 2012 toe om hier effectief voor te kiezen.
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De Vilvocratie is er alleszins klaar voor met zeer concrete innovatieve en creatieve
voorstellen en nieuwe geëngageerde Vilvoordenaars.

Nog 53 dagen – donderdag 23 augustus 2012

Die zijn onkruid een jaar laat staan, kan zeven jaar uit wieden gaan
We er kunnen er ook in Vilvoorde niet omheen, overal waar men kijkt tiert het onkruid welig.
Dit is zeker geen Vilvoords probleem alleen, doch dit mag geen goedkoop excuus vormen.
Vele andere steden en gemeenten doen wel beter.
We mogen hier dus zeker niet opgeven en in geen geval de strijd tegen het onkruid verliezen.
(HNB22augustus2012.pdf).
De zittende meerderheid heeft evenwel ook voor het onkruidprobleem geen echte visie.
Ik verwijs naar mijn tussenkomsten in 2002 (PersOnkruid2002.pdf) waar de toenmalige
schepen van milieu beterschap beloofde want de diensten gingen hervormd worden en de
intercommunales die het onkruid moesten verwijderen, zouden milieuvriendelijker optreden.
Uit een recente brief van de stad (177296.pdf) blijkt evenwel dat tien jaar later er nog steeds
giftige onkruidverdelgers worden gebruikt en dat er van alternatieve onkruidverdeling pas
schuchtere pogingen zijn ondernomen vanaf 2011. Ook hier doet men terug een beroep op
externe firma’s die weinig flexibel en niet efficiënt werken.
Vilvocraten pleiten voor een andere aanpak. De fiets- en voetpadenmanager die voltijds wordt
aangesteld, moet ook oog hebben voor onkruidvrije fiets- en voetpaden. Hij zal de
bevoegdheid krijgen om particulieren te wijzen op hun stoepverantwoordelijkheid, maar ook
de openbare besturen op de vingers tikken als ze het openbaar domein niet goed onderhouden.
Het groenonderhoud en dus ook de onkruidbestrijding moeten terug worden uitgevoerd door
stadspersoneel dat een groter engagement heeft dan externe werklieden. Wat men zelf doet,
doet men meestal beter.
Verder moet men er absoluut voor zorgen dat nieuwe projecten een onkruidvrij label hebben.
Met de aanplanting van groen en aanleg van bermen moet men oordeelkundig omspringen.
Groen is mooi maar vuil groen is aartslelijk. Op de Hendrik-I-lei en Luchthavenlaan treft men
voorbeelden aan van hoe men het onkruidprobleem creëert door onbezonnen aanplantingen
die bijna onmogelijk te onderhouden zijn.
Nog 54 dagen – woensdag 22 augustus 2012
Vilvocratie promoot duurzaam mobiel
Ik ben vandaag samen met tweede kandidaat Evelien Jacobs onze twee campagnewagentjes
gaan ophalen.(E-auto1.pdf)
Tot en met de verkiezingszondag 14 oktober zullen Vilvocraten zich in het Vilvoordse
straatbeeld bewegen met deze geruisloze elektrische voertuigen.
De keuze voor deze campagnemiddelen is uiteraard niet toevallig.
Elektrische wagens zijn duurzaam en goed voor het milieu. Ze produceren geen fijn stof,
maken geen lawaai en zijn CO-neutraal.
De Vilvocratie wil zoveel als kan het stedelijk wagenpark van uitrusten met elektrische
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wagens.
Zo zal ook de Vilvobus volledig elektrisch aangedreven zijn. De Vilvobus is een kleine bus
met een maximale capaciteit van dertig reizigers die zich zal verplaatsen binnen alle
Vilvoordse wijken in drie lussen, buiten de omloop van de bestaande bustrajecten.
De wijkmobiliteit en bereikbaarheid worden hierdoor aanzienlijk verbeterd. Een pak andere
voordelen van de Vilvobus treft u aan op onze webpagina’s onder het hoofdstuk mobiliteit.
Ook duurzaam mobiel is voor de Vilvocraten menens en geen holle belofte.
Nog 55 dagen – dinsdag 21 augustus 2012

Gewijzigd gemeentedecreet opent perspectieven
De wijzigingen aan het gemeentedecreet zijn zopas gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
Een aantal van die aanpassingen gaat hopelijk nuttige instrumenten aanleveren om de
hopeloos verzuurde Vilvoordse politieke situatie uit te klaren.
Zo zal er zeker een voorzitter van de gemeenteraad moeten worden aangeduid. Dit was nu al
vrijblijvend mogelijk maar de huidige meerderheid wou dit niet. Vanaf 2013 wordt dat echter
verplicht. Dit geeft een geweldige opportuniteit om de debatten in de gemeenteraad op een
hoger niveau te tillen en zal zeker een rem vormen voor een bemoeizieke burgemeester die
zijn schepenen amper het woord gunt. De keuze van deze voorzitter wordt dus belangrijk.
Waarom hiervoor niet putten uit de leden van de oppositie? Ook dat is Vilvocratie.
Het maximaal aantal schepenen vermindert vanaf 1 januari 2019 verplicht met één. Vandaag
kan men zeven schepenen aanduiden met daarbovenop de OCMW-voorzitter en de
burgemeester (Schepenaantal.pdf).
Vilvocraten pleiten al langer voor het verminderen van het aantal schepenen en vinden het
dan ook logisch dat het volgende schepencollege maximaal zes schepenen telt aangevuld met
de OCMW-voorzitter en burgemeester. Niet het aantal schepenen is belangrijk, wel hun
werkkracht en inzet. Vilvocraten willen ook werken met projectschepenen in plaats van
bevoegdheidsschepenen zoals nu het geval is.
Vanaf 2013 zal de gemeenteraad ook de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente
kunnen vaststellen. Dit kan finaal aanleiding geven, indien een bemiddelingspoging door de
gouverneur heeft gefaald, tot de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en
schepenen. Dit is zeer zeker een goede zaak en zou tijdens de afgelopen legislatuur van pas
gekomen zijn. Enig minpunt hierbij is de bemiddelingsrol voor de gouverneurs, waarvan we
allemaal weten dat ook dit doorgewinterde politici zijn die sowieso vaak hun politieke
achterban niet zullen afvallen. Voldoende neutraliteit is dus niet gegarandeerd.
Ook in dit dossier valt het maar te bezien of de Vilvoordse meerderheid van CD&V, N-VA,
sp.a, Open Vld en Groen over voldoende democratische reflexen beschikt om de Vilvocratie
te volgen in haar streven tot verandering en aanzet tot versterking van de lokale democratie,
hét bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers zou moeten aanleunen.
Nog 56 dagen – maandag 20 augustus 2012

Uitbating cultuurcentrum kan efficiënter en goedkoper

37

Vilvoorde heeft een mooi cultuurcentrum Het Bolwerk met een goede programmatie.
Ik sta vandaag even stil bij enkele cijfers van de uitbating (Cijfers2011CCHetBolwerk.pdf).
De resultaten voor 2011 liggen in de lijn van de vorige jaren.
Zo blijkt dat er gemiddeld 235 toeschouwers opduiken per podiumactiviteit, hetgeen slechts
een benutting is van 57% van de zaalcapaciteit. Soms zit de zaal bomvol, maar geregeld zijn
er onvoldoende toeschouwers.
Slechts 41% van de bezoekers zijn Vilvoordenaars, hetgeen betekent dat er per voorstelling
gemiddeld maar honderd pjeirefretters in de zaal zitten.
Op jaarbasis tekent de uitbating van het CC voor een verlies van 708.717,90 euro.
Het programma van de Vilvocraten vestigt daar al meer dan een jaar de aandacht op.
“Cultuurcentrum Het Bolwerk mag absoluut gezien worden en trekt met zijn attractieve
programmatie toeschouwers uit de brede regio aan. Maar hoe lang kan Vilvoorde dit nog
betalen? Er worden geregeld topvoorstellingen gegeven tegen toch wel lage prijzen,
waardoor de stad moet bijpassen om de zaak financieel boven water te houden. Moet de
Vilvoordse belastingbetaler opdraaien voor te dure voorstellingen en te goedkope tickets
waarvan vele belangstellenden van buiten Vilvoorde genieten?
Steeds minder Vilvoordenaars geraken aan tickets en abonnementen.
Ondanks de samenwerkingsverbanden onder de koepel Vlabra’ccent tussen cultuur- en
gemeenschapscentra in de Noordrand zijn er overlappingen in de voorstellingen. Snuggere
cultuurconsumenten kiezen uiteraard het centrum met de laagste toegangsprijs.”
Cultuurbeleving heeft zo zijn prijs en zal wellicht nooit financieel zelfbedruipend worden.
Toch mag men ook hier niet blind zijn voor tekortkomingen.
We moeten dus zorgen voor het verhogen van de bezettingsgraad van de schouwburg en het
meer aantrekken van Vilvoordenaars. De stad dient dringend de kostenstructuur te
herbekijken en bij te sturen.
Een hele uitdaging.
Nog 57 dagen – zondag 19 augustus 2012

Cumuleren is sociaal onrechtvaardig

We kunnen er weeral niet omheen. Voor het zevende jaar op rij publiceert het Rekenhof de
lijst van mandaten van politici.
In Vilvoorde hebben we daar een echte olympische kampioen cumuleren. Hij haalt, net als
vorig jaar, een bronzen medaille (mandatenlijst-2011.pdf). In Vlaanderen blijken vooral
CD&V-ers uit te blinken in deze discipline.
Het oplijsten van de kennis van de Vilvoordse olympische kampioen cumuleren is ronduit
indrukwekkend: expert in bevolkingszaken, materies van burgerlijke stand, beheerder van
wegen en gebouwen, expert in ruimtelijke ordening, deskundige in organiseren van
jaarmarkten, expert in Europarelaties en gouden bruiloften. Beheerder van bevaarbare en niet
bevaarbare waterwegen. Deskundige in geografische informatiesystemen, verkavelingen en
bouw van appartementen, bedrijventerreinen en kantoorgebouwen. Expert in
politiezaken,afvalpreventie en inzameling, sociale huisvesting. Deskundige beheerder van
energiebedrijven. Kei in human resources en tot slot ook vereffenaar van vennootschappen.
Dat een man met zoveel kennis nooit burgemeester is geworden van een kleine provinciestad
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is haast onbegrijpelijk. Aan electorale kracht zal het zeker niet gelegen hebben.
Al decennia lang hekelen velen de ongebreidelde cumul van ambtenaren en politici.
(volkswil_1933-07-23.pdf), maar vaak blijft het bij loze woorden. Alvast de Leuvense
nationaal voorzitter van sp.a leest er misschien best voormeld artikel van zijn politieke
voorvaderen eens op na om het af te toetsen aan het bereikte resultaat nu bijna tachtig jaar
later.
Men leest er immers als slot: " We geven dit alles ter overweging. We voorzien en weten dat
door zekere monden dit artikel zal gehekeld, gelaakt en afgekeurd worden, doch wij schreven
het in volle overtuiging dat wie ook, in gemoede, zal toegeven en bekennen dat er op gebied
van cumuls zekere paden niet mogen overschreden worden."
Ik zou het niet beter kunnen schrijven.
De huidige politieke klasse staat er blijkbaar op om deze lucratieve zwendel in mandaten te
blijven onderhouden.
Vilvocraten staan voor de absolute decumul zodat, zeker op gemeentelijk vlak, elke
kandidaat maximaal kan participeren aan het beleid.
Nog 58 dagen – zaterdag 18 augustus 2012

Vilvocratie inspireert stadsbestuur

De Vilvocraten hielden reeds 2 acties om de rokers in Vilvoorde te sensibiliseren om hun
peuken niet argeloos op straat te gooien. Op vrijdag 18 mei plukten we meer dan 4.000
sigarettenpeuken van de straatstenen in de Leuvensestraat en tijdens de avondmarkt op vrijdag
22 juni deelden we 500 zakasbakjes uit. (PERSmomentPEUKENactie.pdf)
Dit is blijkbaar niet onopgemerkt voorbij gegaan want de stad Vilvoorde gaat nu zelf ook
analoge initiatieven ontwikkelen omdat ze zich na bijna zes jaar eindelijk is bewust geraakt
van het probleem van rondslingerende peuken. En de verkiezingen zijn duidelijk in aantocht.
De stad gaat nu zelf tijdens de dag van de klant op 22 september ook 1.000 zakasbakjes
uitdelen, gekoppeld aan een affichecampagne. De rode vuilbakken in het stadscentrum
worden bovendien uitgerust met uitdoofplaten.
Omdat vooral centen belangrijk zijn voor dit stadsbestuur komen er nu ook boetes die kunnen
oplopen tot 250 euro bij een overtreding. De nodige reglementen ontbreken evenwel om zulk
repressief beleid op te starten. (PeukenactieSTAD.pdf)
De Vilvocraten willen ook hier verder gaan.
Met zakasbakjes alleen los je de problemen niet op. We pleiten voor het installeren van
asbaktegels, rookpalen en muurasbakken aan horecazaken, winkels, banken, …
Bestraffen is noodzakelijk, maar pas als de rokers voldoende middelen krijgen aangereikt om
hun peuken proper weg te bergen.
Een boete van 250 euro is overdreven. Waarom geen werkstraf van bijvoorbeeld één uur
peukenruimen op straat?
Na de instelling van een zone 30 op de Brusselsesteenweg, het snoeien van heesters in het
Broek, het opruimen van een sluikstort in de Jacob Smitsstraat toont ook de peukenactie aan
dat Vilvocraten vanuit de oppositie een steeds belangrijkere rol vervullen en steeds meer
wegen op het beleid. Daar plukken de inwoners van Vilvoorde de vruchten van.
Niet slecht voor een politieke beweging waarvan sommigen nijdig beweren dat ze zich enkel
negatief opstelt en de chaos predikt.
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Nog 59 dagen – vrijdag 17 augustus 2012
Fietsdiefstallenplaag is geen item voor politie

De wekelijkse zomeravondwandeling op donderdag, ditmaal in de kanaalzone en Watersite,
was voor de zestigtal aanwezigen leerrijk. De gids was nu wel deskundig en neutraal zoals het
hoort. Goed zo.
Na de avondwandeling werd een koppel dat eerstdaags naar Watersite verhuist, echter
geconfronteerd met een dubbele fietsdiefstal. Hun twee fietsen, nochtans goed vastgemaakt op
het Heldenplein, waren gestolen.
Bij aangifte van de diefstal op het politiecommissariaat bleken ze al het vierde slachtoffer van
de dag te zijn. Een fietsdiefstallenplaag zowaar.
Het dagelijks persbericht van de politiezone ViMa vermeldt deze feiten evenwel
niet.(persbercihtViMa17aug2012.pdf)
Zo werd er ook geen melding gemaakt van een samenscholing van een dertigtal allochtonen
op de parking van de d’Aubreméstraat enkele dagen geleden en twee vechtpartijen in de
Leuvensestraat.
De politieleiding blijft dus in haar informatiestromen criminele feiten verzwijgen. Hoopt men
hiermee het heersende onveiligheidsgevoel te minimaliseren?
Zulke handelswijze valt af te keuren, hoewel het politiecollege weeral zal vinden dat wij de
chaos creëren met de aandacht van de burgers te trekken op de verzwegen criminaliteit in
Vilvoorde.
Voor vele Vilvoordenaars is evenwel de maat vol en moet het veiligheidsbeleid dringend
worden bijgestuurd.

Nog 60 dagen – donderdag 16 augustus 2012

Het Broek kan op Vilvocraten rekenen

Een vorige blog toonde aan dat de acties van de Vilvocraten het lot van de inwoners van de
Brusselsesteenweg verbeterde.
Ook in de wijk het Broek namen we de terechte klachten van de inwoners van de Marie
Joséwijk ter harte.
Een gerichte persactie, opgepikt door een alerte journalist, zorgde ervoor dat de bomen en
struiken werden gesnoeid en de verkeersveiligheid in dat stadsdeel werd hersteld.
(FolderBroek.pdf)
Volgens de verantwoordelijke Open Vld-schepen was er geen reëel veiligheidsrisico, hetgeen
op nogal wat hoongelach werd onthaald in het Broek. Immers indien er geen probleem zou
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zijn geweest, waarom was men er dan als de kippen bij om de wildgroei aan openbaar groen
te kortwieken?
Splendide mendax zou Horatius zeggen.
De bewoners van het Broek weten ondertussen beter.

Nog 61 dagen – woensdag 15 augustus 2012
Geen ‘B-H-V Eindelijk!’ spandoek in Vilvoorde

Het schepencollege besliste zonder veel motivatie en in alle discretie uiteindelijk om het
nieuwe spandoek ‘B-H-V Eindelijk!’ niet uit te hangen aan het Vilvoordse stadhuis.(B-H-V
Eindelijk_.pdf)
Onder meer in Gooik, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw deed men dit wel.
Nochtans loopt de Vilvoordse CD&V-burgemeester nogal hoog op met de bereikte splitsing
van B-H-V. De recente rellen met allochtone jongeren en hun onmiddellijke vrijlating door
een Franstalige onderzoeksrechter toonden evenwel aan dat de splitsing een lege doos is,
zeker op gerechtelijk vlak.
Het initiële enthousiasme werd dus getemperd met een koude politieke douche.
Het niet ophangen van dit spandoek kwam er allicht mee onder druk van meerderheidspartij
N-VA die het akkoord omtrent de splitsing van B-H-V niet genegen is.
Het is ondertussen algemeen geweten dat de CD&V-burgemeester in Vilvoorde hoopt dat de
N-VA hem in Vilvoorde na 14 oktober in zijn burgemeesterzetel kan houden in ruil voor het
voorzitterschap van het OCMW.
Of hoe postjes primeren op politieke overtuiging en principes. Horresco referens.
Nog 62 dagen – dinsdag 14 augustus 2012
Nieuwe parket moet in Vilvoorde komen
Blijkbaar ruzieën de traditionele partijen in de federale regering over de locatie van het
nieuwe parket ‘Halle-Vilvoorde’ dat er moet komen na de splitsing van B-H-V.
De liberalen willen dit blijkbaar om duistere redenen onderbrengen in een verkommerd
gebouw in Asse, de sp.a ziet dat blijkbaar anders en wil een oplijsting van mogelijke locaties.
(HNB13augustus2012.pdf)
Voor de Vilvocraten is er maar één geschikte locatie en dat is Vilvoorde.
Alleen al uit politieke symboliek komen enkel Halle of Vilvoorde in aanmerking. Halle
bevindt zich evenwel veel te ver van Brussel en de bereikbaarheid ligt veel moeilijker.
Vilvoorde heeft de perfecte centrale ligging en ontsluitingsmogelijkheden.
Laat ons hier geen half werk verrichten maar grondig tewerk gaan. Het nieuwe parket ‘HalleVilvoorde’ moet worden gehuisvest in een modern en vooral functioneel gebouw dat tevens
het reeds bestaande politieparket en de aftandse politierechtbank moet kunnen huisvesten.
Ook het vredegerecht zou er een plaats kunnen krijgen.
In die filosofie dient wellicht te worden gedacht aan een nieuwbouw tenzij men met
halfslachtige oplossingen wil werken en bestaande gebouwen gaat aanpassen. Deze piste
vergt zeer zeker meer tijd, maar zal op termijn tot een performante infrastructuur moeten
leiden.
De liberalen opteren eventueel wel voor een open terugkeercentrum in Vilvoorde maar het
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nieuwe politieparket gunnen ze ons niet. Moet de gemeenteraad ook hier dan geen motie voor
opstellen en goedkeuren?
Het nieuwe parket ‘Halle-Vilvoorde’ komt er wel best zo snel mogelijk. We hebben geen
moeite om dit tijdelijk onder te brengen in Asse totdat de moderne nieuwbouw in Vilvoorde
klaar is. Iedereen tevreden toch?
Nog 63 dagen – maandag 13 augustus 2012
Brusselsesteenweg wordt zone 30

De stad Vilvoorde heeft eindelijk gehoor gegeven aan de herhaalde publieke klachten van de
inwoners van de Brusselsesteenweg en Vaartdijk omtrent de onveilige verkeerssituatie aldaar.
Er wordt een tijdelijke snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km/uur op de N260
Brusselsesteenweg en de Vaartdijk.
Het zal allicht geen toeval zijn dat deze beslissing er komt na onze aanklacht in de wijkeditie
Kassei van De Vilvocraat van juni 2012 (JUNI-2012-KASSEI_1.pdf). Zo zie je maar dat men
met gerichte campagnes vanuit de oppositie op het beleid kan wegen.
Waarom heeft men immers bijna zes jaar gewacht alvorens in te grijpen? Voelt deze
meerderheid de hete politieke adem van de Vilvocraten in de nek?
Vilvocraten willen echter verder gaan. Zwaar verkeer moet geweerd worden op de
Brusselsesteenweg en we pleiten dan ook voor een strengere tonnagebeperking bovenop de
snelheidsmaatregelen. Een heraanleg op korte termijn dient doorgaand zwaar verkeer zo goed
als onmogelijk te maken.
De ingevoerde snelheidsbeperking vereist een strenge controle, anders mist ze haar doel.
Nog 64 dagen – zondag 12 augustus 2012
Adviesraden valoriseren

De stad Vilvoorde telt momenteel elf adviesraden die in principe het beleid mee zouden
moeten aansturen. In de praktijk gebeurt dat evenwel veel te weinig.
Het volstaat om de website van de stad Vilvoorde te raadplegen om er de verslagen van deze
adviesraden op te vragen (Adviesraden-Website stad Vilvoorde dd.pdf). Voor zes van de elf
adviesraden zijn er geen verslagen voor 2012 beschikbaar. Ofwel zijn er geen vergaderingen
geweest, ofwel zijn deze verslagen nog niet gepubliceerd. Dat kan dus helemaal niet en is
onaanvaardbaar.
Het jongste verslag van de preventieraad dateert van 22 februari 2010, dus meer dan dertig
maanden geleden! In het licht van de huidige veiligheidsproblemen in Vilvoorde is dat
merkwaardig onbegrijpelijk en roept dat scherpe vragen op over de graad van behoorlijkheid
van bestuur.
De Vilvoordse adviesraden zijn superdringend aan herwaardering toe. In eerste instantie
dienen ze een evenwichtige samenstelling te krijgen en ook daarbij moet de stad afstand
nemen van politiek gekleurde leden die vaak geen enkele bijdrage leveren, laat staan een
constructieve inbreng hebben.
Vilvocraten pleiten ook hier voor decumul waardoor men als Vilvoordenaar niet langer in
meerdere adviesraden kan zetelen.

42

Adviesraden moeten veel meer betrokken zijn bij het uittekenen van het beleid. Met hun
aanbevelingen en opmerkingen moet de stedelijke autoriteit rekening houden. Nu gebeurt dit
niet of hoogstens sporadisch.
Zo lezen we in het verslag van 18/11/2011 van VIAS (VIlvoordse Adviesraad voor
Seniorenbeleid) : “Zebrapad: Leopoldstraat-Leuvensestraat: putten zouden gemaakt worden
(bericht mei 2011) maar is nog altijd niet in orde.” We kunnen vandaag enkel maar vaststellen
dat deze putten er na meer dan een jaar na melding nog steeds liggen (Tobogan-voetpad.pdf).
Dit is niet ernstig meer en niet echt een motivatie voor de leden van die adviesraden die zich
niet genoeg betrokken voelen en geen waardering oogsten voor hun inzet.
Voor de Vilvocraten krijgen al deze adviesraden best een herkenbaar aanspreekpunt, verkozen
en gedragen door de betrokken adviesraad. Een seniorenambassadeur of ambassadrice, een
jeugdburgemeester, enz… Het nut van sommige adviesraden die blijkbaar amper
samenkomen, moet worden herbekeken. Nieuwe adviesraden vormen een noodzaak, zoals
bijvoorbeeld een integratieraad.
Al deze raden dienen dus meer bevoegdheden te krijgen en kunnen dan, mits een betere
financiële ondersteuning, geresponsabiliseerd worden. Het instellen van een maatstaf zou
toelaten om resultaatsverbintenissen na te gaan en het nut van elke adviesraad te meten.
Adviesraden verwerven op die manier de status van volwaardig beleidsinstrument.
Nog 65 dagen – zaterdag 11 augustus 2012
Fijn stof bedreigt Vilvoorde

We kunnen er al een tijdje niet meer omheen. De Vilvoordse lucht bevat het meeste fijn stof
in Vlaams-Brabant. (HNB11aug2012.pdf)
Waar dit in het verleden duidelijk zichtbaar was door de vervuilende industrie op ons
grondgebied, is dit nu een eerder sluipend gif.
Vooral het dichte wegennet en het viaduct van Vilvoorde worden hier met de vinger gewezen.
De gevolgen van hoge pieken aan fijn stof zijn niet min (FijnStofVMM.pdf). Hoge
concentraties aan fijn stof zijn ronduit ongezond en continue blootstelling verkorten de
levensduur volgens het WGO met één tot drie jaar.
Het is dan ook verwonderlijk dat de stad Vilvoorde voluit inzet op massale huisvesting (tot
1.400 nieuwe woningen), de bouw van een school en een nieuw rusthuis op een plaats waar
de fijn stof-concentraties het hoogst zijn, namelijk onder het viaduct op de area van Watersite
en het deelgebied De Molens.
Ook de bouw van de grootste toeristische attractie in Vilvoorde, namelijk een fietsersbrug
over het kanaal pal onder het viaduct, staat dus niet onmiddellijk garant voor een gezonde
fietsuitstap, temeer deze brug moet bereikt worden met een lift, die het hoogteverschil van
negen meter dient te overbruggen. Een stofferig milieu-onvriendelijk prestigeproject dus.
Deze toekomstige realisaties met daarbovenop de ontwikkeling van een nieuwe semiindustriële zone langs de Schaarbeeklei en de bouw van een nieuw ziekenhuis onder het
viaduct zullen de fijn stof-problematiek enkel doen toenemen door een onvermijdelijke
aangroei van gemotoriseerd verkeer.
En ik vergeet dan nog even het Uplace-project in Machelen.
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De fijn stof-problematiek zou dus weleens een bedreiging voor de exploitatie van het
Watersiteproject kunnen vormen. Niet alleen vanwege de gebrekkige mobiliteit op en rond
deze site en de mogelijke onveiligheid van criminele aard (zie blog Nog 71 dagen) maar
vooral omwille van de bevestigde gezondheidsrisico’s. Wie wil er immers voor lange tijd
wonen en werken in een gebied waar de levensduur korter is volgens het WGO?

Nog 66 dagen – vrijdag 10 augustus 2012
Rioolpolitiek
De Vilvoordse CD&V stoort zich blijkbaar aan onze kritiek met betrekking op het Vilvoordse
rioleringsbeleid. (CD_Vcriticasters.pdf)
Er zouden volgens de burgemeester, de schepen van openbare werken en de CD&Vvoorzitster wel degelijk een timing en financiering zijn voorzien voor het volledige
rioleringsplan. De bevolking zou ook tijdig zijn geïnformeerd over het verloop van de werken.
Klopt dit allemaal wel? Ik vrees van niet.
De stad Vilvoorde heeft in een vorige legislatuur haar riolen overgelaten aan Aquafin, vooral
omdat ze niet meer in staat was om het rioolstelsel zelf op een ordentelijke manier te
onderhouden en vernieuwen. Ook dat patrimonium werd door het beleid decennialang
verwaarloosd. Dit leidde onder meer tot jarenlange kommer en kwel in Koningslo. Aquafin is
sedertdien begonnen aan een ambitieuze inhaalbeweging om orde op zaken te stellen in het
Vilvoordse rioolbeleid. Keerzijde van de medaille was de herinvoering van de rioolbelasting,
ditmaal geïnd via de waterfactuur. Ik verwijs jullie hiervoor naar één van mijn vorige blogs
(Nog 85 dagen : Vilvoordse belastingshypocrisie).
De inkomsten van deze indirecte belastingsverhoging volstaan echter niet om alle nood snel te
lenigen. In de “Doelstellingenrealisatienota 2011” van de stad leest men immers letterlijk: ”…
voor de aanleg van rioleringen in Koningslo fase 3, Streekbaan, Indringingsweg, Trassersweg
en Aardebergstraat: bij het ontbreken van subsidiemiddelen moet een nieuw meerjarenplan
worden opgesteld dat financieel haalbaar is voor de stad" (FINrioolKON.pdf)
Een pak doelstellingen worden dus niet gehaald bij gebrek aan financiële middelen.
Het geplande verloop en de financiering lopen dus duidelijk mis. Ook is er dus absoluut nog
geen timing met betrekking op bovenvermelde werken.
Ook hier zal de volgende beleidsploeg de niet gerealiseerde ambities voor 2011 van de
huidige meerderheid moeten verwezenlijken en vooral financieren.
Dit is de kern van de politieke discussie. De huidige meerderheid teert vooral op de subsidies
van Aquafin en de geïnde extra belastingen via de waterfactuur om het rioolnetwerk te
renoveren. Extra financiële middelen wil men evenwel niet inzetten om het
rioleringsprobleem in Koningslo definitief en volledig op te lossen. De huidige beleidsmakers
hebben dus geen enkele verdienste aan de vernieuwing van het rioolstelsel.
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Tot slot schortte er zeker wat aan de communicatie in de diverse wijken hetgeen mij op vraag
van vele inwoners noopte tot een interpellatie hieromtrent (IP25juni2012.pdf). Is het toeval
dat twee dagen na het versturen van deze interpellatie Aquafin een update bracht van de
werken? Een neutrale waarnemer weet wel beter.
Ook hier tonen officiële dossierstukken onomstotelijk aan dat er vandaag geen definitieve
financiering is voor een aantal rioleringswerken in Koningslo, laat staan een correcte timing.
Wie liegt er hier dus? Wie het schoentje past trekt het aan.
Niet voor niets wil de Vilvocratie met 'Stop de leugen' de inwoners van Vilvoorde prioritair
de waarheid geven waar ze recht op hebben.

Nog 67 dagen – donderdag 9 augustus 2012
Opvallend rustig in Vilvoorde centrum
Niet zonder enige verbijstering las ik gisteren op de regiopagina van Het Laatste Nieuws
volgend artikel : "Opvallend rustig in Vilvoorde centrum". (HLN8aug2012.pdf)
Men leest er : "Het is inderdaad opvallend rustig geweest de voorbije dagen in Vilvoorde
centrum op vlak van inbraken, vandalisme en andere kleine criminele feiten", zegt korpschef
Frits Coenen.
Berichten in Het Nieuwsblad en op de website van de politiezone ViMa vermelden evenwel
volgende feiten: (ArtikelsHNB.pdf)
poging tot inbraak in de Lange Molensstraat + inbraak Groendallaan (Koningslo)
beschadiging van 3 geparkeerde wagens op de Mechelsesteenweg
inbraak Rittwegerlaan (Machelen)
vechtpartij in de De Boeckstraat
Inbraken, vechtpartijen en vandalisme aan wagens ervaart de korpschef dus als opvallend
rustig.
Is dit nog een ernstig discours? Het compleet gebrek aan journalistieke nuancering van
bewuste krant is hier ook weeral zeer duidelijk.
De versterkende maatregelen waarvan sprake in het artikel betreft extra patrouilles met onder
meer politiecombi’s uit aangrenzende gemeenten. Dit zijn uiteraard zeer tijdelijke
maatregelen en vele inwoners van de binnenstad weten ook wel dat dit soort machtsvertoon
weinig zoden aan de dijk zal brengen met betrekking op een permanente betere veiligheid in
Vilvoorde.

Nog 68 dagen – woensdag 8 augustus 2012
Nieuw privaat woonzorgcentrum in het Broek
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Momenteel loopt nog tot 10 augustus 2012 het openbaar onderzoek voor het verlenen van een
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woonzorgcentrum,
assistentiewoningen en een conciërgewoning op een perceel grond gelegen in de wijk het
Broek aan de Schaarbeeklei 214-228. Dit perceel geeft tevens uit op de achterliggende
Harensesteenweg. (WoonzorgcentrumBROEK.pdf)
De initiatiefnemers, de vzw Ter Harte, zijn via aanverwante vennootschappen al een tijdje
actief in de zorgsector. De vzw kreeg op 25 mei 2010 een voorafgaande vergunning voor het
uitbaten van 78 nieuwe woongelegenheden. Er zullen uiteindelijk 15 kamers voor kortverblijf,
36 woongelegenheden en 15 serviceflats worden opgetrokken.
Immo Desimpel uit Merelbeke staat in voor de oprichting van dit project.
De realisatie van dit private project zal zeker een oplossing bieden voor de lange wachtlijsten
in de rusthuizen in Vilvoorde, en valt dus zeker toe te juichen.
Ook de ontwikkeling van assistentiewoningen is een nieuw concept voor onze stad.
Alweer een zuiver privaat initiatief dat een reële nood in Vilvoorde helpt invullen. Goed zo
van de privé-sector.
Nog 69 dagen - dinsdag 7 augustus 2012

Waterwegen en Zeekanaal N.V. (W&Z) morste ook met belastinggeld in Vilvoorde.

Het Rekenhof publiceerde op 12 juli 2012 het verslag van haar onderzoek uit 2011 op het
toewijzen van meerwerken bij aannemingen uitgevoerd in opdracht van W&Z.
Er is sprake van een miljoenenverspilling bij het onderhouden van en investering in het
Vlaamse waterwegennetwerk (zie www.ccrek.be bij recente publicaties).
Ook op Vilvoords grondgebied liep het blijkbaar verkeerd.
Men leest er onder meer:

De fouten die men in deze aanneming heeft gemaakt zijn niet min.
Verbaasd ons dit? Hoegenaamd niet als we een kijkje nemen naar de raad van bestuur
(Blog69.pdf).
Ook hier zorgt de klassieke politiek voor zijn onderdanen en wordt de raad van bestuur naast
een aantal experten aangevuld met politiek goed betaalde mandaten, die uiteraard netjes
worden verdeeld onder de traditionele politieke partijen in casu Open Vld, CD&V, N-VA en
sp.a.
Vilvoords CD&V-schepen Absillis is zelfs voorzitter van de raad van bestuur, en is naast
expert in sociale woningbouw (immers lid van directiecomité Inter-Vilvoordse, maar nu op
een zijspoor gezet door de minister) dus ook blijkbaar een kei in het beheer van waterwegen.
Indien Albert echt zo competent is, waarom kon of mocht hij dan geen burgemeester worden
nadat JL Dehaene vaandelvlucht had gepleegd?
Het ondervoorzitterschap werd toegekend aan een N-VA-er uit Waregem. Open Vld
vaardigde dan weer Koen Anciaux af, de Mechelse OCMW-voorzitter en schepen van sport.
Ook gewezen sp-a-burgemeester Leo Peeters is lid van de raad van bestuur.
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Het vullen van diverse raden van bestuur met lucratieve mandaten voor volgzame politici van
traditionele partijen heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Ook dit dossier is daar een
schrijnend voorbeeld van, dat eens te meer de belastingbetaler zuur opbreekt.

Nog 70 dagen – maandag 6 augustus 2012

Tevredenheid OCMW-cliënten meet men niet in Vilvoorde

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde begin dit jaar een project in samenwerking met de
Katholieke Hogeschool Leuven om de tevredenheid te meten van OCMW-cliënten
(Tevredenheidsenqu_teOCMW.pdf).
Via een gestandaardiseerde methode krijgt men een duidelijk beeld van het functioneren van
de sociale dienst van een OCMW.
Naast de vier testgemeenten waaronder Machelen schreven nog eenentwintig andere
OCMW’s zich in.
De meeste OCMW’s ontvingen ondertussen reeds hun rapport en kunnen zich toeleggen op
het wegwerken van eventuele tekortkomingen. De kostprijs van deze rapporten werd voor
80% gesubsidieerd door de provincie. De eigen investering is dus minimaal.
Het Vilvoordse OCMW verkoos om niet deel te nemen aan dit project en mist zo een unieke
kans om zijn werking op een professionele en objectieve manier te laten doorlichten. In
Vilvoorde wenst men blijkbaar geen pottenkijkers.
Het rapport was wellicht een nuttig instrument geweest voor de toekomstige beleidsmakers
van onze stad om ook in het Vilvoordse OCMW orde op zaken te stellen.
Nog 71 dagen – zondag 5 augustus 2012
Vilvoordse aanpak probleemjongeren stelt niets voor
In de nasleep van de rellen met allochtone jongeren afgelopen week in Vilvoorde, doet elke
politieker wel zijn duit in het zakje met ronkende verklaringen, die evenwel niet altijd stroken
met de realiteit.
Het Vilvoordse schepencollege beweert aldus dat dixit: “We doen zoveel voor de jongeren in
Vilvoorde, ook voor de maatschappelijk kwetsbare jongeren in het bijzonder…” (De Morgen
vrijdag 3 augustus)
Vilvocraten vellen zoals steeds hun oordeel op basis van officiële stukken en stevige dossiers.
Het is dan ook leerrijk om het meest recente volledige verslag van het gepresteerde
jongerenpreventiewerk in het centrum te bestuderen (Jongerenoverlast-WJ2010.pdf).
Het gaat hem concreet over de werking van juli 2010 tot juli 2011.
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Er werd pas op 16 juli 2010 voor het eerst een jongerenpreventiewerker aangeworven, en dan
nog alleen omdat de provincie hiervoor subsidies toekende. Met andere woorden, de eigen
financiële inspanning van de stad voor een toch wel belangrijk maatschappelijk probleem was
onbestaande.
Men kan heel veel leren uit dit werkingsverslag.
Zo bereikt men gemiddeld amper acht jongeren per maand (wellicht steeds dezelfden) en zijn
er slechts gemiddeld tien activiteitsuren per maand voorzien.
De loonkost van de begeleiders liep op tot 13.182,98 euro, en was allicht veel hoger indien de
jongerenwerker er niet was mee gestopt na amper vijf maanden tewerkstelling.
Dit is toch wel veel belastinggeld voor het beperkt publiek dat men bereikt.
Zo was er tijdens het Paasverlof in 2011 een workshop streetdance en kortfilm waar
uiteindelijk amper zes jongeren op afkwamen voor een extra kost van 1.377 euro, ofwel
ongeveer 230 euro per deelnemer zonder de personeelskost van de begeleiders!
De deelnemende jongeren zijn vaak geen lid van een sportclub of jeugdbeweging. Is het dan
niet veel beter om deze jongeren te oriënteren naar een vereniging? Met 230 euro komt men
zeker toe om het lidgeld te betalen.
De jongerenoverlast heeft zich nu blijkbaar verplaatst naar het kanaalpark, aan de poorten van
het ‘nieuwe Vilvoorde’, in de speeltuin van JL Dehaene.

Grondige studie van dit bijzonder interessant verslag leert ons dus dat de huidige meerderheid
zelf niet investeert in probleemjongeren maar enkel provinciale subsidies opsoupeert op een
niet echt efficiënte manier.

Het is zonder meer duidelijk dat de echte probleemjongeren hiermee niet worden bereikt en
dat men ook hier het geweer dringend van schouder moet veranderen.
Nog 72 dagen – zaterdag 4 augustus 2012
Het kan ook in Vilvoorde

De Standaard nuanceert vandaag, ja maakt brandhout van de politieke stellingen van
Vilvoords burgemeester Van Asch (CD&V) in verband met de relletjes met allochtonen van
deze week. Zeer zeker een verademing in het perslandschap. (Rellen Vilvoorde 1.pdf / Rellen
Vilvoorde 2.pdf)
Experten doen er de beweringen van de burgemeester af als ‘onzin’ en ‘denkfouten’.
We wisten dat al veel langer en deze stellingname leunt zeer dicht aan bij mijn vorige blogs.
Dat het anders kan bewijst men onder meer in Mechelen. Daar spaart men kosten noch moeite
om de veiligheid voor de burgers op peil te houden. Zo krijgen de politiemensen er kleine
mobiele camera’s om proberen een halt toe te roepen aan de toenemende agressie tegen
politie-inspecteurs en klachten over hun optreden. Mechelen was in het verleden reeds
voortrekker van uitgebreide camerabewaking in de binnenstad en plaatste ook toestellen voor
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nummerplaatherkenning op de invalswegen. (HNB4aug2012.pdf)
Een deel van deze maatregelen vindt men terug in ons programma. Zo wordt de Vilvobus, die
de Vilvocraten willen introduceren in Vilvoorde, uitgerust met buiten- en binnencamera’s.
Een bijkomende controle op het reilen en zeilen in onze stad wordt aldus mogelijk.
Is dit heiligmakend? Zeer zeker niet maar wel een noodzakelijke stap om de toenemende
onveiligheid in Vilvoorde proberen aan te pakken.
De beloftes om effectief meer blauw op straat te voorzien, mogen niet bij holle woorden
blijven. Vilvoorde leek trouwens gisteren en vandaag een belegerde stad. Plots zijn er nu wel
voldoende politiecombi’s. Vele burgers doorzien deze paniekreactie, die overigens weeral van
korte duur zal zijn.
Beleidsmakers moeten zich in eerste instantie bekommeren om de reële klachten van hun
inwoners serieus te nemen en er proberen oplossingen voor aan te reiken.
Dit vergt dagdagelijkse inzet van éénieder en daar zijn we in Vilvoorde nog erg ver af.
Wordt het beleid in die steden en gemeenten die een goede score krijgen van hun burgers,
vaak niet gedragen door stadslijsten met een sterke burgemeester? Een vereniging van burgers
met vaak diffuse politieke achtergronden, maar met vooral oog voor de specifieke problemen
van zijn/haar inwoners? Traditioneel partijpolitieke achtergronden zijn hier vaak van geen tel.
In Vilvoorde komt je dan automatisch uit bij de Vilvocratie.
Nog 73 dagen – vrijdag 3 augustus 2012
Déjà vu in Vilvoorde
Grote terechte verontwaardiging bij het onmiddellijk vrijlaten van een aantal allochtone
herrieschoppers die woensdagnacht keet schopten in onze binnenstad.
De motivatie van zowel de burgemeester Marc Van Asch (CD&V) als de korpschef van
politiezone ViMa doen echter de wenkbrauwen fronsen.
De korpschef lijdt blijkbaar aan geheugenverlies. Lezen we immers niet in De Standaard van
vandaag: “ Het is zeven jaar geleden dat er in Vilvoorde problemen waren tussen jongeren en
de politie” (DS3aug2012.pdf). In Het Laatste Nieuws gaat hij nog verder: “Dit is de eerste
keer dat zo’n incident plaatsvindt. Op 34 jaar carrière heb ik dit nog nooit meegemaakt”.
(HLN3aug2012.pdf)
We moeten de korpschef dus herinneren aan de zware incidenten in maart 2009 (Bezoek van
minister is hart onder de riem.pdf), waaraan ik reeds aandacht besteedde in één van mijn
vorige blogs (Nog 99 dagen).
De minister van justitie Stefaan De Clercq (CD&V) voelde zich amper drie jaar geleden
geroepen om naar Vilvoorde te komen om allerlei loze beloftes te doen. Ook toen molesteerde
een ditmaal minderjarige allochtoon drie politiemensen die werkonbekwaam werden, en ook
hij werd onmiddellijk vrijgelaten. Al gehoord van het syndroom van jamais vu?
Wat is er ondertussen in die drie jaar gebeurd? Juist…niks.
Het schepencollege bejubelde meermaals de goede verhoudingen die ze hebben opgebouwd
met het Brussels parket om nieuwe incidenten na maart 2009 kordaat aan te pakken. Vandaag
blijkt dat dus gebakken lucht te zijn.
Wat te denken van de burgemeester die beweert dat dit soort juridische dwalingen na de
splitsing van B-H-V zullen verdwijnen? Ook dit blijkt een waanidee want hij wordt
onmiddellijk teruggefloten door Luc Hennart, de voorzitter van de Brusselse rechtbank van
eerste aanleg die onomwonden zegt: “ ik begrijp niet goed wat Van Asch zegt” of nog “ ik
ben heel verrast door wat hij zegt”.
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De burgemeester gaat nog een stapje verder door de hele moskeegemeenschap mee te
culpabiliseren want dixit “…uiteindelijk zijn zij toch diegenen die contact hebben met die
jongeren…”
Bij mijn weten subsidieert onze stad een pak sociale organisaties die zich met zulke
problematiek zouden moeten bezig houden en er dus ook niet in slagen om steeds dezelfde
groep herrieschoppers te begeleiden. Dit is geen taak van de Vilvoordse moskeegemeenschap
alleen, als die jongeren daar al zouden komen.
De kern van deze problematiek ligt veel dieper. Het gevoerde sociale beleid van het afgelopen
decennium heeft in Vilvoorde voor een grote instroom aan migranten gezorgd en in vele
wijken is het demografisch evenwicht verstoord. Het huidige beleid heeft onvoldoende oog
voor de problemen die dit op korte en lange termijn veroorzaakt. Een multiculturele
samenleving is in onze contreien onvermijdelijk en hoeft niet eens nefast te zijn mits een
beleid dat inspeelt op de noden van de nieuwe en autochtone Vilvoordenaars met elk hun
rechten maar ook plichten.
Daar faalt de meerderheid van CD&V, N-VA, Groen, sp.a en Open Vld, die zich
vergaloppeert in oeverloze ruzies. De korpschef en de burgemeester als hoofd van de
politiezone gaan hoe dan ook op geen enkel vlak vrijuit.
De sp.a en Groen sparen kosten noch moeite om extra migranten aan te trekken uit een vooral
electorale reflex. Dit wordt gedoogd door zowel CD&V, Open Vld als N-VA want de ‘linkse’
partijen zijn nodig om een meerderheid te vormen en aldus de lucratieve postjes te kunnen
blijven bezetten.
Zulk eigenbelang staat haaks op een goed bestuur en vormt een hypotheek op een krachtdadig
optreden in vele dossiers waarin de belangen van onze stad aan bod komen. Het geklungel
rond de erkenning van Planet Zinga als sport- en daarna jeugdvereniging bewijst hoe zeer
links Vilvoorde met handen en voeten aan de allochtonen gebonden is.
De manier waarop de rellen nu losbarsten voedt ook de geruchten van uitlokking.
Wie zou daar in politiek Vilvoorde belang bij kunnen hebben?
PS : in bijlage treffen jullie nog mijn persmededeling van 24 maart 2009 aan. Niks nieuws
onder de zon dus, spijtig genoeg. (PersmededelingMaart2009.pdf)

Nog 74 dagen – donderdag 2 augustus 2012
Hoelang nog?

Vilvoorde werd deze nacht geconfronteerd met hevige onlusten met allochtone jongeren. De
inkt van mijn tweede blog (Nog 99 dagen) is amper opgedroogd en de ernstiger incidenten
zijn er al.
Elke Vilvoordenaar die door zijn of haar stad loopt zonder oogkleppen zag die heibel van ver
afkomen. Het huidig politiecollege blijft deze signalen minimaliseren en negeren.
Het veiligheidsbeleid in Vilvoorde uitgetekend door CD&V, sp.a, Open Vld, Groen en N-VA
heeft compleet gefaald en ik heb dit reeds meermaals aangeklaagd, maar steeds wuift het
huidige bestuur gescandaliseerd deze aanklachten weg als zijnde stemmingmakerij,
overtrokken en ongenuanceerde voorstelling van naakte feiten en dies meer.
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Voor vele Vilvoordenaars is evenwel de maat vol.
Vandaag nemen we in het Nieuwsblad ook kennis van de interventiecijfers van de Vilvoordse
politie voor de maand juli (HNB2812.pdf). Deze cijfers spreken voor zich en bevestigen de
toenemende onveiligheid in Vilvoorde. Men kan toch niet langer tolereren dat er dagelijks
gemiddeld twee inbraken zijn in voertuigen en woningen en dat er dagelijks illegalen worden
aangehouden.
De oplossingen liggen uiteraard zo maar niet voor het grijpen, maar met apatisch te blijven
toekijken langs de zijlijn komt men nergens. Ons programma brengt wel concrete voorstellen
aan.
De politiemensen op het terrein doen wat ze kunnen binnen hun toegewezen operationele
bevoegdheden. Hen treft absoluut geen blaam.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij het politiecollege dat het veiligheidsbeleid uittekent en
operationele prioriteiten stelt.
In het licht van de vele incidenten de afgelopen jaren en maanden en de toch wel slechte
criminaliteitscijfers moet men durven zijn verantwoordelijkheid nemen.
Bij een voetbalploeg die slechte resultaten blijft neerzetten, vervangt men het bestuur en/of de
trainer.
De Vilvoordenaar kan het bestuur op 14 oktober afzetten.
Het huidige politiecollege wil absoluut verder met de huidige trainer (lees: korpschef).
Ik deel die mening absoluut niet.
Ook daar heeft de kiezer een duidelijke keuze te maken.
Nog 75 dagen – woensdag 1 augustus 2012
Vilvoordse kunstwerken een uitstalraam geven
De stad Vilvoorde heeft door de jaren heen een belangrijk aantal werken van Vilvoordse
kunstenaars op haar grondgebied mogen bewonderen. Vele van de kunstwerken, die de stad
bezit, hebben momenteel geen bestemming en liggen op diverse afgesloten plaatsen
opgeborgen.
Er blijkt tevens geen geactualiseerde gedetailleerde inventaris te bestaan.
We pleiten er dan ook voor dat men werk maakt van de valorisatie van dit kunstpatrimonium.
Het stadhuis, cultuurcentrum Het Bolwerk en het toekomstig gerenoveerde Mattenkot zijn
mogelijke locaties om meer kunstwerken op te hangen en zo de Vilvoordse kunstenaars en
hun creaties bij het publiek bekendheid te geven.
Indien men bepaalde werken niet meer interessant zou vinden, moet men erover nadenken om
ze te verkopen, uit te lenen of te schenken aan belangstellende verzamelaars of openbare
instellingen.
De Vilvoordse kunstenaars zijn immers niet opgezet met het stockeren van een deel van hun
oeuvre in duistere zolders of muffige en vochtige kelders waar hen nog enkel de vergetelheid
wacht.
Nog 76 dagen – dinsdag 31 juli 2012

Politieke arrogantie en misprijzen voor de kiezer

Vlaams parlementsvoorzitter Peumans windt er geen doekjes rond en stelt dat een derde van
de Vlaamse parlementsleden hun werk niet goed doet. (Blog76.pdf)
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Het komt mij niet toe om te oordelen over mijn collega’s gemeenteraadsleden.
Toch kan men in Vilvoorde niet rond de vaststelling heen dat er vandaag negen van de
drieëndertig raadsleden niet rechtstreeks werden verkozen. CD&V moet hierbij al gaan tot de
zevende opvolger om lege stoelen te vullen, Vlaams Belang zit al aan de tiende opvolger en
sp.a heeft de vijfde opvolger al doen aantreden.
Neem daarbij een burgemeester die het minste aantal voorkeurstemmen haalde van alle leden
van het schepencollege en dan komt men al vlug tot het besef dat de Vilvoordse politiek met
de keuze van kiezer geen of weinig rekening houdt.
De traditionele politieke fracties lijken dit maar niet te beseffen.
Wat te denken van de stelling van oppertsjeef Eric Van Rompuy in datzelfde artikel: “En nu
vertrekt ook nog Tom Dehaene naar de bestendige deputatie in Vlaams-Brabant en doet
Ludwig Caluwé hetzelfde in Antwerpen…”?
Deze CD&V-er gaat er dus vlotjes vanuit dat de politieke posten na 14 oktober nu reeds zijn
verdeeld, onder de traditionele partijen uiteraard, zonder het oordeel van de kiezer af te
wachten. Kan het nog arroganter?
Benieuwd of de Vilvoordse kiezer op 14 oktober dit misprijzen van de democratie door de
traditionele politieke fracties gaat blijven dulden.
Nog 77 dagen – maandag 30 juli 2012
Ongeloofwaardige Vilvoordse burgemeester
Ik nam dit weekend eventjes de tijd om wat te grasduinen in mijn uitgebreide archieven.
Ik stootte hierbij op een uitnodiging voor de inhuldiging van het nieuwe kantoorgebouw van
de Inter-Vilvoordse op vrijdag 13 november 2009.
Men leest er onder meer : “Ook financieel is het een succesverhaal geworden: we zijn ver
beneden het kostprijsplafond van de VSMW gebleven”. (KantoorIVMH.pdf)
In het auditrapport van de inspectie RWO leest men evenwel in de eindconclusie: “Het
kantoorgebouw staat in de boekhouding voor meer dan 2,7 miljoen euro ingeschreven.
Volgens een schattingsverslag van 24/04/2012 uitgevoerd op vraag van KBC-bank bedraagt
de venale waarde van het kantoor 1.400.000 euro.”
Een gebouw optrekken met belastinggelden voor bijna het dubbele van de reële kostprijs
noemt de burgemeester een succesverhaal.
Zijn uitlatingen omtrent de daling van de Vilvoordse belastingsdruk en de Vilvoordse
schuldenberg zijn al even geloofwaardig.
De Vilvoordse belastingbetalers zijn niet langer gediend met zulke fantasten.
Nog 78 dagen – zondag 29 juli 2012
Bonte maakt het alweer bont
Ik heb niet zonder enige verwondering kennis genomen van de oproep van schepen van
sociale zaken en tevens OCMW-voorzitter Hans Bonte (sp.a) aan alle huurders van de InterVilvoordse (IVMH) om hun individueel dossier te laten nakijken door de zopas aangestelde
crisismanager bij de IVMH. (HLN24juli2012.pdf)
Dat er een pak fouten zijn gebeurd in de berekeningen van huurlasten staat buiten kijf en dat

52

deze moeten worden gecorrigeerd, is de evidentie zelf.
De OCMW-voorzitter vergeet evenwel dat de sp.a meer dan één vertegenwoordiger had in de
raad van bestuur en zelfs twee vertegenwoordigers in het directiecomité van de IVMH die dus
hun job niet correct hebben uitgevoerd en ook op non-actief worden geplaatst.
Bijkomend huurt het OCMW al vele jaren een pand in Houtem van de IVMH tegen een veel
te lage huurprijs (Verhuring aan OCMW door IVMH.pdf). Volgens het rapport van de
inspectie RWO is er op meer dan tien jaar tijd bijna 13.000 euro te weinig huur betaald .
Ik stel voor dat de crisismanager dit achterstallig bedrag onmiddellijk opvraagt bij de
OCMW-voorzitter. Deze euro’s komen waarschijnlijk van pas om de huurders die effectief
teveel huurlasten betaalden, snel terug te betalen.
De OCMW-voorzitter, tevens schepen van sociale zaken, kan tegelijk bij de crisismanager
aandringen om de afgezette directeur een passende taak te bezorgen tegen een aangepaste
verloning en de dure geleasde dienstwagen af te schaffen.
Moet trouwens ook de verloning van de voorzitter, die zijn specifieke bevoegdheden van
voorzitter verliest, niet gereduceerd worden?
Ook dat geld kan de geschade huurders ten goede komen.
Nog 79 dagen - zaterdag 28 juli 2012
Stichting Pieders moet apolitiek blijven
Bij gemeenteraadsbesluit van 7 oktober 1985 werd de schenking van een geldsom door de
heer François Pieders door de stad aanvaard en de oprichting van “ de Stichting
Bejaardenzorg Pieders” was hiermee een feit.
De donatie moest worden besteed aan curatieve doeleinden en de doelgroep van eventuele
steun richt zich uitsluitend op Vilvoordenaars die ziek of bejaard zijn of in een onverwachte
financiële noodsituatie zijn terechtgekomen. Ook palliatieve thuiszorg kan ondersteuning
krijgen.
Er wordt concreet voorzien in financiële hulp bij dringende nood en palliatieve thuiszorg. Ook
noodoproepapparatuur wordt uitgeleend.
Van bij de start koos men voor een pluralistische raad van beheer waarin de voornaamste
politieke stromingen zijn vertegenwoordigd, doch waarin de beheerders geen actieve politieke
rol meer spelen.
Heden kan men vaststellen dat zowel CD&V als Open Vld breken met deze traditie en
beheerders op hun lijsten plaatsen.
Zulke houding strookt niet met het inwendig reglement van de stichting Pieders en de direct
betrokkenen zouden dus best een stap opzij zetten.
Een goedbedoeld en nuttig initiatief mag ook hier niet worden misbruikt door de politiek want
we weten hoe langer hoe meer hoe dit eindigt.
Nog 80 dagen – vrijdag 27 juli 2012
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VVSG treedt Vilvocraten bij
Met grote belangstelling heb ik het artikel gelezen van Marc Suykens in ‘Contact’ het
magazine voor steden en gemeenten van Belfius (ex Dexia). Marc Suykens is de algemeen
directeur van het VVSG of de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
(1_SUYKENS_NL.pdf)
Voor het VVSG moet er na 14 oktober 2012 vooral oog zijn voor drie aandachtspunten.
Vooreerst moet er werk worden gemaakt van de beleidsversplintering over zeer verschillende
instanties waardoor we de totaalvisie kwijtspelen. De regie van het lokaal bestuur moet terug
in handen komen van de rechtstreeks verkozen instanties, d.w.z. de gemeenteraad en het
schepencollege. De Vilvocraten treden dit standpunt volmondig bij. Men moet hierbij niet
alleen de werking van de al te fel gepolitiseerde intercommunales, stedelijke VZW’s,
OCMW’s en huisvestingsmaatschappijen viseren maar zeker ook het logge en
geldverslindende provinciebestuur maar daarover later meer.
In tweede instantie hekelt Marc Suykens de overdreven sectorale benadering door de Vlaamse
overheid, die graag aparte decreten en reglementen maakt voor sport, welzijn, cultuur, enz.
Deze benadering is spijtig genoeg al te veel doorgesijpeld naar het lokale niveau met een
overdaad aan adviesraden en verkokerde schepenbevoegdheden. Ook dit standpunt is zo
geplukt uit ons programma dat al meer dan een jaar online staat. De Vilvocratie pleit immers
voor projectschepenen die een welbepaald project in al zijn beleidsdomeinen tot een goed
einde brengt.
Tot slot wordt er gepleit voor een kwaliteitsverhoging van de lokale politici en
personeelsleden, en daar knelt zeer zeker het politieke schoentje in Vilvoorde.
Hopelijk kennen de ontboezemingen van de directeur van het VVSG een breder gehoor dan
alleen bij de Vilvocratie en wordt 2013 inderdaad het jaar van de waarheid ook in Vilvoorde.
Nog 81 dagen - donderdag 26 juli 2012
Vilvoorde strenger voor marktkramers dan voor circus
Einde mei, begin juni konden de Vilvoordenaars op de Rooseveltlaan (kant Campionlei)
terecht voor de vertoningen van circus RM Malter.
De locatie zorgt al jaren voor controverse en de meningen omtrent deze inplanting zijn
verdeeld.
Het is wel duidelijk dat dit circus een groot deel van de gratis parkeerplaatsen in het centrum
bezet houdt gedurende negen dagen. Bezoekers van onder meer het Vredegerecht, CC Het
Bolwerk en het stadhuis site Campion maakten hieromtrent hun beklag. Ook de opbouw en
afbraak van zulke initiatieven zorgen voor mobiliteitsproblemen. Dit jaar blokkeerden de
circusmensen ook sporadisch de fietspaden hetgeen als hinderlijk werd ervaren.
Een tijdje geleden zette men een andere circusattractie op aan de Luchthavenlaan, hetgeen
voor duidelijk minder overlast zorgde. Het lijkt dan ook aangewezen om in de toekomst voor
zulke formules te kiezen, zodat de circusmensen nog welkom zijn in Vilvoorde en de
mobilitietsproblematiek tot een minimum wordt beperkt.
Het circus RM Malter zal evenwel een poos moeten wachten alvorens de Vilvoordenaars te
kunnen bekoren. Het schepencollege besliste immers op 11 juni om dit circus voor de tweede
maal het grondgebied van Vilvoorde voor vijf jaar te ontzeggen. Redenen zijn het niet tijdig
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betalen van de standplaatsvergoeding voor een bedrag van 585 euro, het niet verwijderen van
reclameborden en het niet tijdig vrijmaken van de parking. Met een grote vertraging had de
eerste vertoning plaats. Het was ook overduidelijk dat dit circus het financieel heel moeilijk
heeft.
Het wekt hierbij verwondering dat men dit circus zijn vertoningen heeft laten doorgaan
zonder dat er voorafgaand een euro standgeld werd betaald.
Met marktkramers is men immers veel strenger.
Ook hier schiet de dienst financiën tekort, alweer en dat verwondert ons nu niet.
In oktober doet het Wienercircus Vilvoorde aan. Dit gezelschap speelt duidelijk in een hogere
categorie.
Nog 82 dagen – woensdag 25 juli 2012

Instandhouding voetwegen krijgt ook al geen aandacht meer

De provincie Vlaams-Brabant verleent nogal gul subsidies en zet hiermee in op de
herwaardering van de buurt- en voetwegen.ProvinciesteunVoetwegen.pdf
In een vorige legislatuur maakte het college werk van de holle wegen, vooral in de wijk
Kassei en op de grens met Grimbergen.
De huidige meerderheid heeft daar geen aandacht meer voor. Tot op heden profiteerden reeds
achttien gemeenten van provinciale subsidies. Voorwaarde is het indienen van een dossier,
hetgeen alertheid van het college vereist. En daar wringt allicht het schoentje.
De Vilvocraten zijn geen fan van het log en geldverslindend provinciaal bestuur maar als er
subsidies te rapen zijn moeten de schepenen proberen hun stad ervan te doen genieten.
De subsidies zouden bijvoorbeeld nuttig kunnen gebruikt worden in Peutie om de
toegangsvoetweg naar de Bosfeesten plasvrij te maken of ook om de voetwegen in de wijk
Far-West degelijk te onderhouden. Deze binnenwegen werden trouwens nog niet zo lang
geleden volledig vernieuwd maar sedertdien amper onderhouden met het huidige verval tot
gevolg. voetwegen.pdf
Ook daar is er dus werk aan de winkel.

Nog 83 dagen – dinsdag 24 juli 2012
Opvangtehuis OCMW is schande voor het Broek

Op de hoek van de Harensesteenweg en de Havenstraat baat het Vilvoords OCMW
momenteel een opvangtehuis uit in kader van het LOI (Lokaal Opvang Initiatief). Dit pand
voldoet al een tijdje niet meer aan de nodige voorschriften, maar brengt het OCMW wel een
aardige stuiver op. IP23april2012.pdf
Het gebouw dat in 1994 initieel voorzag in vier woongelegenheden voor kansarmen en twee
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woongelegenheden voor krisisopvang is dus ondertussen een opvangtehuis voor asielzoekers.
De buurtbewoners zijn hiermee niet echt opgetogen. De aanblik alleen al van de gordijnen aan
de ramen of zijn het lompen laten het ergste vermoeden binnen in het gebouw.
Harensesteenweg105.pdf
In navolging van mijn vragen van 23 april 2012 kreeg ik het laatste brandweerverslag
toegestuurd. Dat dateert van 30 september 1994… dus bijna 18 jaar geleden. In die periode
werd de bestemming trouwens enkele malen veranderd, zonder dat dit dus getoetst werd aan
het advies van de brandweer.
De Vilvoordse beleidsmakers malen dus blijkbaar niet om de brandveiligheid van de
geplaatste asielzoekers en de aanblik van dit gebouw. Dit stukje echt 'Broek' interesseert hen
allang niet meer.

Nog 84 dagen – maandag 23 juli 2012
Crisismanager moet Inter-Vilvoordse redden

De Vlaamse regering stemde vrijdag in met de aanstelling van de bestuurder ad hoc, lees:
crisismanager, die minister Freya Van den Bossche voorstelde om een einde te maken aan het
wanbeheer binnen de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH). Het gaat om
een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in begeleiding van ondernemingen in
moeilijkheden, faillissementen, reorganisatie van bedrijven en fusies. Dat is een duidelijk
signaal.
Hiermee wordt de beslissing die de Vlaamse regering op 25 mei 2012 nam uitgevoerd
(BesluitAanstellingADHOCbestuurderIVMH.pdf). De crisismanager vervangt de directeur en
het volledige directiecomité van de IVMH én neemt ook bevoegdheden over van de voorzitter
die weer tot de rang van gewone bestuurder teruggezet wordt. Bovendien moet ook de raad
van bestuur een reeks bevoegdheden afstaan die de Vlaamse regering in bijlage concreet
opsomt.
Deze beslissing is het gevolg van twee onderzoeken die de Vlaamse overheid naar de werking
van de sociale huisvestingsmaatschappij liet uitvoeren en die ook vernietigend waren voor het
functioneren van de huidige directeur en het voltallige directiecomité (met inbegrip van de
voorzitter) waarin mandatarissen zetelen uit Vilvoorde, Machelen, Mechelen en de provincie
Vlaams-Brabant. Met deze beslissing staat eveneens de onbekwaamheid dik in de verf van de
politieke vriendjes uit de meerderheidspartijen die in de raad van bestuur alleen maar
zitpenningen (uw belastinggeld) opstrijken zonder echt deel te nemen aan de werking.
De beslissing van de Vlaamse regering fluit de voorzitter en directeur terug die vorige week
nog binnen en buiten de IVMH euforisch rond toeterden dat er geen externe bestuurder zou
komen en dat het gewijzigde herstelplan door de toezichthoudende overheid RWO werd
bejubeld. Niets is dus minder waar. Nog maar eens twee pertinente leugens met een CD&Vstempel.
We kijken uit waar de crisismanager de afgezette directeur tewerkstelt, tegen welke verloning
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(behoud van zijn hoge directeurswedde?) en wat er gebeurt met zijn andere financiële
voordelen zoals zijn sjieke bedrijfswagen en rijkelijke representatievergoeding. Misschien
kan de afgezette directeur met de privé-wagens van de IVMH-werknemers naar de carwash
rijden.
De Vilvocratie is verheugd dat er nu eindelijk een einde kan komen aan een tijdperk van
beschamende praktijken waarin de sociale huurders misbruikt werden door politieke partijen
(vooral CD&V en Open Vld) om hun volgelingen een handvol centen toe te stoppen op de rug
van minder begoeden en kansarmen, mensen en families die het heel moeilijk hebben.
De Vilvocratie ijvert voor een gedepolitiseerde sociale huisvestingsmaatschappij die de
belangen van de huurders vooropstelt. Daarom willen we dat het beheer van de IVMH uit
handen van politiekers wordt genomen en toevertrouwd wordt aan niet politiek gebonden
professionelen.
De vroegere en huidige generaties politiekers werken met verborgen agenda's die erop gericht
zijn stemmen te ronselen, postjes toe te kennen aan hun leden en andere vriendendiensten,
ook bij het niet correct toekennen van woningen zoals in het inspectieverslag te lezen staat.
De Vilvocratie maakt er een erezaak van om aan dit afschuwelijke gesjacher een einde te
stellen.

Nog 85 dagen – zondag 22 juli 2012
Vilvoordse belastinghypocrisie

De Vilvoordse meerderheid van CD&V, Open Vld, N-VA, sp.a en Groen wil pronken met
een belastingverlaging tijdens deze legislatuur.
Alweer een leugen van formaat.
Het Vilvoords geheugen opfrissen kan hier geen kwaad.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 publiceerde toenmalig
burgemeester JL Dehaene (CD&V) een pak cijfers omtrent de financiële toestand van de stad
Vilvoorde op zijn website www.dehaene.eu.pdf.
Men las er letterlijk : " Personenbelasting in 2002 verhoogd van 6 naar 8 %.... Deze verhoging
wordt echter quasi volledig gecompenseerd door de afschaffing van de forfaitaire
huisvuiltaks, belasting op wegenis, rioolbelasting en diverse kleine taksen."
In 2007 voerde de stad echter via de waterfactuur een bijdrage in voor de afvoer van
drinkwater. De rioolbelasting werd dus heimelijk terug ingevoerd, weliswaar geïnd door de
watermaatschappij die deze bijdragen dan doorstort naar de stad. In 2007 bedroeg de bijdrage
nog 0,6605 euro per m³, doch in 2008 hanteerde de stad de maximaal toepasbare bijdrage van
1,1851 euro per m³ wegens een niet te stillen belastinghonger Rioolbelasting.pdf.
In 2010 kwam de opbrengst van de stad door deze bijdrage overeen met afgerond 1,8 miljoen
euro.
Eén procent personenbelasting levert in 2010 zo'n 1,4 miljoen euro op. De inning van de
nieuw ingevoerde rioolbelasting vanaf 2007 vormt dus een stijging van de stedelijke
belastingvoet met ongeveer 1,3%.
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De actuele reële stedelijke belastingvoet bedraagt dus geen 7,7% zoals men u wil doen
geloven maar minimaal 9%. We houden dan nog geen rekening met andere
belastingverhogingen waarover later meer.

Nog 86 dagen – zaterdag 21 juli 2012
Watersite-projectontwikkelaars onderschatten mobiliteitsproblemen

Gisteren stelde de stad Vilvoorde en de projectontwikkelaar PSR een buurtfilmpje voor
gemaakt door enkele jongeren samen met Woestijnvis. PSR toonde daarna dan een filmpje
over hoe de wijk Broek de komende jaren zal evolueren. Ondanks de verstuurde uitnodiging
naar alle omwonenden van de wijk daagden slechts 150 buurtbewoners op. Opvallend hierbij
was de desinteresse van de allochtone bewoners die ondertussen een meerderheid van de
‘Broekse bevolking’ vormen.
Ook de politici stuurden massaal hun kat. Buiten schepen Absillis die moest speechen was er
niemand van het schepencollege aanwezig. Naast Evelien en mezelf tekende enkel Roland
Van Goethem als raadslid present.
Sonja, Woepke en den Dizze stalen de show in de filmvoorstelling die echter ook een
belangrijk pijnpunt aantoonde.
Vele aanwezigen waren het erover eens dat er door het Watersiteproject een verkeersinfarct
dreigt. Immers de toegang tot de 1.400 nieuwe woningen, een nieuwe school, diverse
horecazaken,een rusthuis, vele mediabedrijven met studio’s die vele toeschouwers lokken ,
enz… moet eigenlijk allemaal verlopen via de Schaarbeeklei, de Tuchthuisstraat en de
Vaartstraat.
Deze toegangswegen zijn nu eigenlijk al verzadigd. PlanWatersite_1.pdf
Als men dan nog rekening houdt met de ontwikkeling van een pak nieuwe bedrijfsactiviteiten
in de oude Renaultgebouwen, dan zal de verkeersdruk enorm toenemen. De Schaarbeeklei
kan dit absoluut niet aan.
De bereikbaarheid van Watersite zou dus wel eens heel problematisch kunnen worden,
hetgeen bijkomend een nefaste invloed zal hebben op de bereikbaarheid van het bestaande
handelscentrum dat nu al kreunt onder de mobiliteitsdruk.
Nog 87 dagen - vrijdag 20 juli 2012
Kankervlek in Faubourg verdwijnt
De Brusselse immobiliënvennootschap Lotinvest n.v. kreeg een stedenbouwkundige
vergunning voor de afbraak van het industriepark aan de Hoveniersstraat 65, beter gekend,
ondertussen berucht als de Valentinesite.(Valentine.pdf)
De site bezorgde de buurt heel wat overlast en ook hier bleef de stedelijke overheid vaak
passief toekijken.
Herhaalde opmerkingen van buurtbewoners en wijkcomité werden straal genegeerd.
De vernedering voor de stad en de politie was groot toen een cannabisplantage werd ontdekt
als gevolg van de alertheid van een bediende van een nutsmaatschappij die illegaal aftakken
van elektriciteit vaststelde.
Zowel de wijkagenten als de stedelijke controlediensten hadden dit niet eens opgemerkt
alhoewel ze meermaals gewezen werden op de verontrustend linke en storende activiteiten die
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zich op de site afspeelden.
Met de nakende ontmanteling van de Valentinesite verdwijnt dus deze kankervlek in de wijk
Faubourg, om allicht plaats te maken voor een nieuwe verkaveling. Alweer lost een privéinitiatief een schrijnend probleem van het stadsbestuur op.

Nog 88 dagen - donderdag 19 juli 2012
Vilvoords sociaal beleid faalt
Sedert een aantal weken verblijft er een dakloze op het kerkhof van Vilvoorde. De man heeft
er het gehandicaptentoilet ingepalmd om er ’s nachts te slapen (dakloze1.pdf.)
Overdag doolt hij vaak rond op en rond het kerkhof. De stad en de politie zijn hiervan reeds
een tijdje op de hoogte maar toch treden ze niet op.
Onze stad kent proportioneel het grootste aantal sociale woningen van Vlaanderen op haar
grondgebied, heeft een resem sociale organisaties, een OCMW en een schepen van sociale
zaken.
Het is voor vele kerkhofbezoekers dan ook niet te begrijpen dat er voor deze man geen
oplossing wordt aangereikt.
Het sociale beleid schiet hier duidelijk te kort.
Nog 89 dagen – woensdag 18 juli 2012
Propere toegangswegen zijn in Vilvoorde een calvarietocht
De stad Vilvoorde lanceerde midden mei 2012 een aanbestedingsprocedure voor de ‘Manuele
opruiming van zwerfvuil in de wijk Houtem, gewestwegen N1 (H-I-lei en Mechelsesteenweg)
en N211 (Luchthavenlaan) en kanaalpark in het kader van een sociaal tewerkstellingscontract
gedurende een periode van drie jaar.’ Dit dossier sleepte toen al maanden aan.
Men voorzag hiervoor initieel een totaal budget van 121.540,40 euro (btw inbegrepen). De
goedkoopste bieder kwam echter uit op een bedrag van bijna 246.000 euro (inclusief btw). De
budgettering van het college was ook hier dus weeral verkeerd maar daar verschieten we al
lang niet meer van.
De ganse procedure moet nu opnieuw gevoerd worden op basis van nieuw geschatte uitgaven
ten bedrage van 258.000 euro. Het gros van deze uitgaven valt ook hier ten laste van de
volgende coalitie. Dat is intussen een erg kwalijke gewoonte in Vilvoorde. Er zijn evenwel
geen budgetten voor ingeschreven waardoor een nieuwe budgetwijziging zich opdringt.
Na bijna zes jaar de stad te hebben bestuurd, komt deze coalitie eindelijk tot het besef dat er
dringend werk moet worden gemaakt van propere toegangswegen tot onze stad. In aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen probeert het stadsbestuur hiervoor een dossier klaar te
stomen, in allerijl waarbij men er maar op los klungelt. Met deze procedure zadelt men de
toekomstige beleidsmakers voor lange tijd op met het proper houden van toegangswegen
binnen het kader van een sociaal tewerkstellingsproject. Voert men trouwens niet beter een
proefperiode van enkele maanden in om te zien of dat dit concept wel werkt? Past een nogal
royaal uurloon van 18 euro per uur voor elk van de twee voorziene arbeidskrachten wel in het
kader van een sociaal tewerkstellingsproject?
Nog 90 dagen - dinsdag 17 juli 2012
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Stad Vilvoorde morst met belastinggeld

De stad Vilvoorde wordt dus de thuishaven van de nieuwe fictiereeks 'Connie & Clyde ' in het
najaar van 2013 op VTM. blog90b.pdf
De opnames van de eerste reeks omvatten 54 draaidagen,van begin december 2012 tot en met
februari 2013 . De tweede reeks wordt ingeblikt op 52 draaidagen, van mei tot juli 2013.
De stad moet vooreerst gratis een karaktervol gebouw met mooi zicht ter beschikking stellen
als hoofdlocatie. In dit gebouw komt een kantoor voor Connie, een keuken en cafetaria, een
receptie en lounge, een kleine studio, naast ruimtes voor make-up en kostuums.
Per serie van dertien afleveringen vraagt de VMMa aan de stad 100.000 euro, dus voor de
twee reeksen geeft dat een basisbedrag van 200.000 euro. Daarbij komen uiteraard nog een
pak extra kosten, onder meer voor sporadisch afsluiten van straten, extra politietoezicht, inzet
gemeenschapswachten, enz …
De opnames van deze reeks in een Vilvoords kader zullen onze stad zeker op een positieve
manier promoten. Vraag is evenwel waarom de Vilvoordse belastingbetaler hier alweer een
aanzienlijk bedrag van zijn belastingen moet aan toesteken. Deze belastinggelden kennen
beter een zinvollere bestemming.
Met eindejaar kreeg VTM al een cadeau van ruim 50.000 euro voor de doorgang van de
kerstparade, in ruil voor wat Vilvoordse adverteerruimte op het scherm.
De kosten zullen bijkomend moeten betaald worden door het volgende schepencollege.
Actueel is er immers ook daarvoor geen budget voor voorzien.
In andere steden zoals Mechelen (Blog90a.pdf) en Antwerpen (blog90c.pdf) is men tot inzicht
gekomen dat zulke kosten niet langer te verantwoorden zijn, zeker niet in een
verkiezingsjaar.
Vilvoorde volgt best dit voorbeeld.
Connie is welkom, maar niet op kap van de Vilvoordse belastingbetaler, waarvan een deel
niet eens VTM-kijker is.
Nog 91 dagen – maandag 16 juli 2012

Vlaams energieagentschap beboet stad Vilvoorde
Bij de plannen voor de verbouwing van de pastoriewoning in de Karel Trekelstraat tot buurten parochiehuis voor de wijk Houtem werd er onvoldoende ventilatie voorzien. In de
vergaderzaal en polyvalente ruimte is het toevoerdebiet aan verse lucht lager dan de
minimumeisen van het EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat).
Het studiebureau, aangesteld door de stad, maakte nochtans meermaals het schepencollege
erop attent dat de verluchtingsroosters niet voldeden aan de ventilatie-eisen. Het
schepencollege verschuilt zich nu achter een gebrek aan tijd om de nodige structurele
maatregelen te nemen. De EPB-aangifte werd nochtans ingediend op 21 juni 2011 en de stad
had ruim een jaar de tijd om in te grijpen.
De stad die in gebreke bleef, moet nu een administratieve boete betalen van 748 euro.
Dit belastinggeld had zeker een nuttiger bestemming kunnen krijgen.
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Het is voorlopig nog onduidelijk of men het ventilatieprobleem nog wil oplossen. Dit lijkt
nochtans voor de gebruikers van het buurthuis nogal evident en van groot belang.

Nog 92 dagen – zondag 15 juli 2012
Geen Vlaamsgezinde Vilvoordse meerderheid

B-H-V is gesplitst tot groot jolijt van CD&V, Open Vld, Groen en sp.a.N-VA vindt dit
duidelijk minder leuk.
Het TAK hield nog een ludieke actie tijdens de gemeenteraad van 28 november 2011 om
tegen de geplande splitsing te protesteren. Deze eerder onschuldige actie liep echter uit de
hand door een overdreven reactie van de CD&V-burgemeester en een compleet foutieve
inschatting van de Vilvoordse korpsleiding van de politie HNB30112011.pdf
Open Vld Vilvoorde keurde bij monde van haar gewezen burgemeester deze TAK-actie af
(zie reactie op artikel), met opvallend gefleem voor de huidige burgemeester. Dit was ooit wel
anders.
Op de website van N-VA kwam er wel openlijke steun voor het TAK-protest blog92.pdf
U kan dat ook op YouTubevolgen
(www.youtube.com/watch?v=p9OuhVSFZ9Q).
Vier actievoerders (van de meer dan twintig deelnemers) kregen nu blijkbaar elk een
administratieve geldboete opgelegd van 60 euro wegens ordeverstoring van de Vilvoordse
gemeenteraad. In andere gemeenten verliep een analoog protest zonder problemen en zonder
boetes.
De veroordeelden dagvaarden evenwel de stad Vilvoorde voor de politierechtbank om hun
boete aan te vechten. De stad Vilvoorde was verplicht om een raadsman aan te stellen om de
belangen van de stad 'veilig te stellen' op kosten van de belastingbetaler.
De eerste zitting voor de politierechtbank vond plaats op 28 juni 2012.
Heeft u hieromtrent iets opgevangen in de pers?
Heeft u enig protest gehoord vanwege de N-VA die als lid van de meerderheid zonder morren
mee instemde met de aanstelling van de raadsman?
Vreemd toch. Alleszins weeral een sterk staaltje van politieke hypocrisie.
Niet getreurd, u leest het hier. Wordt vervolgd allicht...
Nog 93 dagen - zaterdag 14 juli 2012
Misleiding van de kiezers
"De N-VA lijkt wel in azijn gedoopt”, orakelt CD&V-voorzitter Wouter Beke vandaag in het
Nieuwsblad. In Vilvoorde treedt men deze stelling alvast niet bij.
De huidige CD&V-burgemeester maakt er publiek geen geheim van dat het verwachte
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stemmenverlies voor zijn partij op 14 oktober door de stemmen van de lokale N-VA zal
gecompenseerd worden om hem in de burgemeesterszetel te houden Blog93.pdf .
In het voorakkoord tussen beide partijen zou de locale N-VA zich blijkbaar nu al tevreden
stellen met het beloofde OCMW-voorzitterschap voor haar lijsttrekker (ex-VU, ex-Spirit, exonafhankelijke) vanaf 2013 voor verdere trouw aan CD&V-Vilvoorde.
In de komende weken zullen we nog wel meer geconfronteerd worden met ronkende
verklaringen van traditionele partijen, in een poging om hun electoraal blazoen op te poetsen
en de kiezers te misleiden.
De lokale politiek heeft hier evenwel geen boodschap aan.
Vilvoorde moet in de toekomst bestuurd worden door Vilvoordenaars die vooral met hun stad
bezig zijn en zich niet richten naar de dictaten van politieke hoofdkwartieren in Brussel.
Nog 94 dagen - vrijdag 13 juli 2012
Waar gaan we stemmen?
Tot op heden werden er bij iedere verkiezing in Vilvoorde 27 stembureaus ingericht. Door de
toename van de Vilvoordse bevolking worden dat er voortaan 30 stembureaus.
Zo zal er in de wijken Faubourg, Houtem en Kassei één stembureau bijkomen. Het
stembureau in de wijk Faubourg verhuist van de feestzaal van de basisschool naar de sporthal
Hazeweide.
Omtrent de stemlocatie in de stedelijke school op de Schaarbeeklei heerst nog wat twijfel.
Deze school zal begin september volledig verlaten zijn en men vreest onder meer voor
vandalisme tijdens de leegstand, waardoor de lokalen niet meer zouden geschikt zijn om de
stemverrichtingen te registreren.
De stad is nu naarstig op zoek naar een mogelijk alternatief. Op amper 94 dagen voor de
verkiezingen wordt de keuze toch wel dringend.
Onze beleidsverantwoordelijken stellen alles in het werk om de wijk Broek op een positieve
manier in het daglicht te stellen mede met de hulp van een aantal mediabedrijven. Het zou dus
nogal pijnlijk zijn indien de kiezers uit de wijk Broek zich nu zouden moeten verplaatsen naar
de Vilvoordse sporthal. Aan alternatieve stemlocaties is er toch geen gebrek in de wijk Broek?
Nog 95 dagen – donderdag 12 juli 2012
Controversiële avondwandeling in de wijk Broek
Ik wandelde deze avond mee met een zestigtal geïnteresseerden in de zomerse wekelijkse
avondwandeling met als thema ‘Wandelen tussen Woestijnvis en Uplace’. Dit initiatief van de
stad Vilvoorde dat al een aantal jaren loopt kent een behoorlijk succes en kan zeker positief
worden geëvalueerd. Vandaag liep het echter grondig fout.
Onze gids was blijkbaar een fervent tegenstander van Uplace en liet geen kans onbenut om
ons dit in te peperen. De argumentatie raakte meermaals kant noch wal. De dossierkennis over
de bezochte site was bedroevend.
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Plots kregen sommige handelaars van de Leuvensestraat een veeg uit de pan omdat ze zich
niet genoeg verzet hebben tegen de mogelijke komst van Uplace, omdat aan sommigen
zogezegd een lucratieve handel was beloofd op de site van Uplace? Toen zag ik al een aantal
collega’s politici van andere partijen de wenkbrauwen fronsen.
Onze gids waagde zich dan aan een persoonlijke invulling van de inhoud van het
brownfieldconvenant waarvan hij zelfs toegaf dat hij het niet eens had gelezen. Dit was
blijkbaar de druppel voor een CD&V-kandidaat, een expert in brownfieldareas, om de gids
terecht te wijzen.
De betrokkene stoorde zich hier evenwel niet aan en hakte rustig verder in op het Uplace
project.
Een wijkwandeling georganiseerddoor de stad is geen forum voor éénzijdige politiek
geïnspireerde stellingnames.
Hopelijk grijpt het schepencollege hier in om in de toekomst zulke incidenten te vermijden.
Goede initiatieven zouden immers kunnen verdwijnen door het onverantwoord gedrag van
populistische gidsen die hun dromen voor werkelijkheid nemen.

Nog 96 dagen - woensdag 11 juli 2012

Leefkwaliteit in steden volgens Test-Aankoop :
Vlaanderen boven met uitzondering van Vilvoorde
De editie juli-augustus van Test-Aankoop bevat een inwonersenquête omtrent de leefkwaliteit
van hun stad Test Aankoop leefkwaliteit-in-de-steden.pdf
Vilvoorde haalt er de slechtste score van de bevraagde Vlaamse steden. Er is dus nog veel
werk aan de winkel.
Zo is het onveiligheidsgevoel in de buurt 's nachts enkel groter in Charleroi!
Is Vilvoorde dan toch het Charleroi aan de Zenne, en niet alleen omwille van de schandalen in
de sociale huisvesting?
Deze enquête is natuurlijk niet alles zeggend maar geeft wel aan hoe de ondervraagde
Vilvoordenaars over hun stad denken en het dagelijkse leven ervaren.
Onze politici minimaliseren of negeren vaak de terechte klachten van de Vilvoordenaar die
men als verzuurde reacties afwimpelt.
De Vilvocraten weigeren om in dit negatieve verhaal mee te stappen. We hebben inderdaad
veel kritiek op het huidige foutlopende beleid en deze representatieve enquête treedt ons voor
een stuk bij. Het ongenoegen bij de Vilvoordenaar is groot.
Onze beweging heeft nu al meer dan een jaar zeer concrete constructieve en positieve
voorstellen om de neergaande spiraal in Vilvoorde om te buigen.
Vele van onze politieke opponenten die jaren het beleid hebben gemaakt, moeten nu nog
blijkbaar beginnen aan de opmaak van hun programma.
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We moeten durven inzetten om oplossingen te formuleren voor problemen waar de
Vilvoordenaar dagdagelijks mee wordt geconfronteerd in plaats van met veel bombarie uit te
pakken met prestigeprojecten waar Vilvoordenaars niet echt beter van worden.
Onze webstek reikt een aantal oplossingen aan. Het is aan de Vilvoordenaar om te beslissen
op 14 oktober of hij of zij een duidelijke politieke koerswijziging wil.

Nog 97 dagen - dinsdag 10 juli 2012

Nieuwe fietspaden vormen duidelijk geen prioriteit voor de zittende meerderheid.
De provincie Vlaams-Brabant publiceerde begin deze maand een overzichtslijst van de
verleende subsidies voor de aanleg van fietspaden in onze provincie tijdens de afgelopen
legislatuur van 2006 tot 2012 Provinciale fietssubsidie.pdf
Vilvoorde behoort tot het kransje gemeenten die geen beroep heeft gedaan op deze vorm van
subsidiëring en dus een unieke kans om het fietspadennetwerk in Vilvoorde uit te breiden,
heeft laten liggen.
Dat is zonder meer een spijtige vaststelling.
Om van deze subsidiëring te kunnen genieten moet de stad wel zelf een financiële inspanning
leveren en daar wringt in Vilvoorde allicht het schoentje. Zo is de nieuwe fietsersbrug in
Peutie een initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en kost ze de stad
Vilvoorde geen noemenswaardige investering.
Degelijke fietspaden zijn nochtans essentieel om inwoners aan te zetten om zich per fiets te
verplaatsen. Evelien Jacobs wijst in haar blog terecht naar het STOP-principe en daar zijn
veilige fietspaden een belangrijk onderdeel van.
Wedden dat de meerderheidspartijen in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen weer
zullen uitpakken met de belofte voor verdere uitbouw van het fietspadennetwerk in
Vilvoorde?
De naakte cijfers van de provincie tonen evenwel aan wat deze beloftes waard zijn. De
zittende meerderheid heeft de afgelopen zes jaar amper financiële middelen geïnjecteerd in
nieuwe fietspaden.
Nog 98 dagen - maandag 9 juli 2012

CD&V en sp.a: de schaamte voorbij.

Vandaag stelt provinciaal CD&V-boegbeeld JP Olbrechts een brochure voor die de rechten en
plichten van de sociale huurders uiteenzet. Bijl02Blog98.pdf
Deze uiteenzetting gebeurt merkwaardig genoeg in het kantoorgebouw van de sociale
huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse (IVMH), waarvan het wanbeheer gedurende de
voorbije jaren pijnlijk aan het licht kwam door het onderzoek dat de Inspectie RWO in
opdracht van de Vlaamse regering voerde.
De eindconclusie van het inspectierapport met betrekking op de verhuring (Bijl01Blog98.pdf)
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laat geen spaander heel van het beleid dat de IVMH in het verleden voerde.
Een kort overzicht leert ons:
- standaarddocumenten m.b.t. de inschrijving en toewijzing van woningen gebeuren niet
volgens de wet
- kandidaat huurders worden op een verschillende wijze behandeld
- de IVMH beschikt niet over voldoende bewijskrachtige elementen voor controle op
inschrijvingen, toewijzingen en berekening huurprijzen
- de volgorde van de kandidaat-huurders is niet wettelijk
- de IVMH knoeit met de individuele afrekeningen van de kosten en lasten van huurders
- de aangerekende herstellingskosten stemmen vaak niet overeen met reëel gemaakte kosten.
Is het geen kaakslag voor alle andere Vlaams-Brabantse sociale huisvestingsmaatschappijen
dat men dus uitgerekend in Vilvoorde de brochure ZieZo komt voorstellen?
Men wil in Vilvoorde de huurders wijzen op hun rechten en plichten, maar de lokale
huisvestingsmaatschappij lapt er haast alle regels aan haar voeten. Men is bij de huidige
beleidsmakers dus echt voor niks verlegen.
Kadert dit in de nationale CD&V-strategie om haar plaatselijke afdeling in Vilvoorde
maximaal te ondersteunen en de dreigende electorale catastrofe af te wentelen?
Wat te zeggen van CD&V-gedeputeerde voor wonen Olbrechts die vanuit zijn functie toch
mee controle zou moeten uitgeoefend hebben via de provinciaal afgevaardigde, ook alweer
een CD&V-er met name de Vilvoordse schepen Absillis, op het reilen en zeilen binnen de
IVMH. De provincie beschikt over 18,64% van de aandelen van de IVMH maar liet de
politici uit Vilvoorde en Machelen ongestoord de maatschappij naar het faillissement leiden,
ten koste van zwakken en kansarmen.
Ook sp.a-burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef, bovendien werkzaam op de
dienst wonen van de provincie, greep en grijpt niet in ter verdediging van de belangen van de
minder begoeden uit zijn gemeente.
Deze gang van zaken is bijzonder vernederend voor de sociale huurders.
Benieuwd wie er nu weer zal staan te glimmen op de traditionele foto's. Vele huurders zullen
deze foto misschien op hun vogelpikbord prikken om hun ongenoegen en woede te koelen.

Nog 99 dagen - zondag 8 juli 2012
Veiligheidsbeleid moet efficiënter
Daarnet mijn buurjongen gekruist, één van de broertjes Elouassaki. Ze wonen amper enkele
huizen verderop.
Minzame jongens als je ze tegenkomt en steeds een vriendelijke groet. Niets doet vermoeden
dat één van de broers in 2009 in zijn eentje drie politieagenten verwondde, waardoor
toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) het zelfs nodig achtte om zich naar
Vilvoorde te reppen en hier ronkende beloftes af te leggen die zoals te verwachten tot niets
leidden (Bezoek van minister is hart onder de riem.pdf).
Een echte tsjeef natuurlijk en dan weet je het wel.
Een oudere broer staat nu terecht voor geweld tegen de politie tijdens rellen in Molenbeek op
3 juni 2012 (HLN7juli2012.pdf) en wordt beticht van lidmaatschap van Sharia4Belgium.
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Schijnbaar brave jongens die plots om duistere redenen een andere gedaante aannemen en
keet schoppen.

Vilvoorde telt nochtans een pak sociale organisaties die met de nodige subsidies, en dus
belastinggeld, onder meer de evidente problemen van het multiculturalisme mee zouden
moeten opvangen. Het politiekorps beschikt ook over voldoende opgeleide manschappen om
zulke problemen preventief aan te pakken.
In de praktijk blijft het resultaat teleurstellend ondermaats. In de toekomst zal men veel korter
op de bal dienen te spelen en een strenger en efficiënter veiligheidsbeleid op poten moeten
zetten. Het huidige veel te softe veiligheidsbeleid, uitgetekend door een laks politiecollege
met steun van CD&V, Open Vld, sp.a, Groen en N-VA, brengt geen soelaas voor de
toenemende onveiligheid in Vilvoorde. Indien men in onze stad niet snel het beleid bijstuurt,
riskeert men nog ergere incidenten.

Nog 100 dagen - zaterdag 7 juli 2012
De stembureaus voor de komende gemeenteraadsverkiezingen openen binnen exact honderd
dagen de deuren. Elke ingeschreven kiezer zal in zijn/haar stad of gemeente mee bepalen wie
het beleid voor de komende zes jaar zal uittekenen en voeren.
Ik zal u dagelijks het politieke reilen en zeilen binnen onze stad en provincie toelichten vanuit
de leefwereld van de Vilvocratie. Ons programma is geen last minute-verhaal, en staat al
maanden op onze webstek met
financieel onderbouwde en haalbare voorstellen die elke Vilvoordenaar ten goede komen
worden er toegelicht.
Prestigeprojecten zijn niet aan ons besteed.
Op deze blog zal ik pogen u een betere kijk te geven op de Vilvoordse politiek voor en achter
de schermen, zoals steeds op basis van een stevig dossier dat mijn uiteenzettingen staaft.
Ook hier ga ik geen enkel onderwerp uit de weg.
De Vilvocratie hecht nogal veel belang aan inspraak van de burger. Het staat dus iedereen vrij
om zijn/haar mening of opmerkingen te ventileren.
Het gastenboek is daar een uitstekend forum voor.

