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FAUBOURG

Tussen de mensen

De bron van de Vilvocratie en de inspiratie voor het beleid dat de Vilvocraten uittekenen, ontspringen
bij en groeien dankzij u, beste Vilvoordenaar. Daarom staan de Vilvocraten tussen de mensen, dichtbij u
allemaal. De wijkwerking vormt daarbij een essentiële hefboom.
In functie van die gegevens maken we in
het najaar van 2013 een visie per wijk op
na uitgebreide interactieve contacten met
de wijkbewoners. Dure en vaak wereldvreemde studiebureaus leveren hier geen
inbreng.

Elke Vilvoordse wijk verdient onze volle
aandacht en moet dezelfde zorg krijgen.
In het huidige beleid blijkt dat niet altijd
het geval. Ieder deel van Vilvoorde koestert zijn eigen specifiteit waar de Vilvocratie rekening mee houdt en een attent oog
voor heeft. Per wijk willen de Vilvocraten
de noden van de inwoners uitklaren.
De invoering van de Vilvobus met Vilvospotters en in hun zog de Vilvonetcar
garandeert een betere bereikbaarheid,
een efficiëntere controle evenals frissere

en veiligere wijken. De verzuchtingen van
de wijkbewoners blijven vaak onbekend
bij de beleidsmensen die wijkvergaderingen eerder beschouwen als een last
en daar dikwijls onvoorbereid aan deelnemen en er bovendien geen nuttig gevolg
aan geven.
We introduceren per Vilvoordse wijk
een wijkontwikkelingsplan of VilvoWOP. In de lente van 2013 brengen
we in een analysefase alle kenmerken en noden van de wijken in kaart.

De Vilvocratie legt de nadruk op veiligheid,
openbare netheid, mobiliteit en verdraagzaamheid. Ook de manier waarop de wijk
omgaat met de huisvesting van burgers en
bedrijven moet grondig herzien en secuur
opgevolgd worden. Uit de visieteksten rolt
dan het maatregelenplan met een duidelijke timing voor de vooropgestelde acties
die tegen het einde van de volgende legislatuur (eind 2018) volledig gerealiseerd
geraken. Onze diepgaande en structurele
benadering is immers een project van lange adem.
In de wijkedities van De Vilvocraat treft u
ideeën en voorstellen met betrekking tot
onze lokale objectieven aan. We gaan die
uiteraard verder aftoetsen bij en met u
alvorens tot de eventuele verwezenlijking
ervan over te gaan.
Alain Van Hende
lijsttrekker Vilvocraten
Evelien Jacobs
tweede kandidaat Vilvocraten

Mes op de keel van Inter-Vilvoordse
In het kader van het financieel wanbeheer bij de Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting gaf de Vlaamse regering op vrijdag
17 februari 2012 opdracht aan auditeur IAVA om bij IVMH een forensische audit uit te voeren en het rapport op 1 april 2012 te overhandigen aan de bevoegde minister Freya Van den Bossche. De Vlaamse regering belast het agentschap Inspectie RWO bovendien
met een multidisciplinair onderzoek naar de verrichtingen die tot de opdracht van de IVMH behoren en daarover tussentijds op
1 april 2012 en definitief op 1 mei 2012 verslag uit te brengen aan de minister.
De IVMH moet een herstelplan opstellen en dat aan de minister bezorgen tegen 1 april 2012.
De minister treft ondertussen alle voorbereidingen om zo nodig een bestuurder ad hoc aan te stellen bij de IVMH die in de plaats
treedt van het bestuursorgaan wanneer het rapport van IAVA of het tussentijds of definitief rapport van Inspectie RWO daartoe
noopt.

De afgelopen jaren nam bij vele Vilvoordenaars het onveiligheidsgevoel sterk toe en boerde de leefbaarheid in vele
wijken achteruit.
In onze wijk kwam dit in juni 2010 zeer sterk tot uiting tijdens
een afgedwongen en druk bijgewoonde wijkvergadering met
de burgemeester, de ViMa-korpschef en een aantal schepenen.
Meer dan 200 ‘Faubourgiens’ maakten duidelijk dat
een dringende ommekeer en kordate aanpak noodzakelijk waren om de woon- en leefkwaliteit te optimaliseren.
Vooral de vele inbraken, de overlast van hangjongeren
in het Hazeweidepark, de drugsproblematiek, een grote
instroom van verschillende nationaliteiten versterkten het Ilse Ruysseveldt en Benny Vervoort willen beweging in Faubourg.
onveiligheidsgevoel. Ook zorgde een felle toename van het
sluik-, vracht- en busverkeer voor een bijna onleefbare situatie. Inwoners die na de vergadering het debat bleven aangaan met het stadsbestuur moesten ervaren dat ze meer behandeld werden als ‘lastposten’
dan als ‘mondige burgers’ die begaan zijn met hun straat, wijk en stad.
Een overdaad aan cijfers en statistieken moesten tijdens de
bijeenkomst de aanwezige bewoners monddood maken en in Ze kregen vooral het verwijt het onveiligheidsgevoel aan te wakkeren en
te veel in te spelen op subjectieve gevoelens van de bewoners.
slaap wiegen. Tevergeefs.
Anderhalf jaar later is duidelijk dat de stad het signaal, de
tussenkomsten en constructieve voorstellen van de wijkbewoners nauwelijks hoorde, zag of ernstig nam.

Ondertussen kent Vilvoorde wel de hoogste criminaliteitscijfers van
Vlaams-Brabant.

Open en eerlijke
communicatie

Onveiligheidsgevoel groeit voort aan

Het beleid van onze stad blinkt niet uit in
het duidelijk, tijdig, open en correct communiceren met haar burgers. Ondanks een
schepen van wijkwerking, wijkmanagers,
gemeenschapswachten en wijkagenten verloor
men op het stadhuis de voeling met de wijkbewoners.

De zwaardere criminaliteit op de Valentinesite kon ongestoord bloeien
ondanks talrijke meldingen en klachten van de buurt. Het opdoeken van
de cannabisplantage berustte op toeval, niet op een efficiënt en kordaat
optreden van politie en stad.

Te vaak reageert de stad niet binnen een
behoorlijke termijn op vragen, meldingen,
suggesties en klachten van inwoners.
Bovendien neemt ze het niet altijd nauw met de
uitvoering en/of realisatie van gemaakte beloftes
en durft ze de waarheid nog al eens geweld aan
doen.
De de Bavaylei is hiervan het symbooldossier.

Nog altijd teisteren inbraken Faubourg, blijft het Hazeweidepark een
kwalijke reputatie genieten en komt er geen efficiënte aandacht voor het
samenleven van de diverse nationaliteiten in de wijk.

Het jarenlang uitstellen van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan
ligt mee aan de oorzaak van duistere praktijken in leegstaande panden. Blijkbaar ontbreekt de moed om bedrijven voor eens en voor
altijd te weren uit Faubourg en volledig voor een woonzone te kiezen.
Wie wordt hier beter van?

De Vilvocraten maken duidelijk de keuze om - via het
VilvoWOP - bestuur en burger korter bij mekaar
te brengen.
Een uitdaging voor iedereen …
Antonio Canton en Augustin Galvez ijveren in onze wijk mee voor
meer veiligheid.
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Naar een veiliger en aangenamer Faubourg

