INTERPELLATIE ALAIN VAN HENDE - 21 oktober 2013
De parking ter hoogte van de d’Aubreméstraat ligt er al maanden schandelijk bij.
De foto’s spreken voor zich (zie bijlage).
Deze parking werd de gemeenteraadsverkiezingen ter wille nog snel gerealiseerd en opgeleverd
op 24 september 2012 en kostte de Vilvoordse belastingbetaler 68.730,13 euro.
Vrij snel bleek echter dat de aanleg niet ordentelijk gebeurde.
Ik wees er de burgemeester op per mail van 8 februari 2013.
Tot op heden is er evenwel geen enkele beterschap, wel integendeel. Een schuchtere poging om
wat slem in de putten te gooien bracht geen enkel soelaas.
Inmiddels is de waarborgperiode al enkele weken verstreken.
De aannemer werd in september 2012 reeds aangemaand om de toen reeds aanwezige
plasvorming op de laatste parking weg te werken. Dit is na ruim een jaar nog steeds niet gebeurd
en de plas is ondertussen uitgegroeid tot een kleine vijver.
Nog even en dan kunnen ook hier kikkers gedijen.
Wat gaat het college hier aan doen? Werd de aannemer in gebreke gesteld en zo ja wanneer?
Indien niet, waarom verzuimde men hieraan?
Met het komende regenweer zal de situatie met de dag slechter worden en riskeert men om deze
parking te moeten afsluiten wegens te gevaarlijk.
Eens het gaat sneeuwen zullen de putten minder opvallen waardoor het risico op onder meer enkelkwetsuren zeer reëel wordt. De stad draagt hier dan toch wel een grote verantwoordelijkheid.
Ik herhaal hierbij nogmaals mijn vraag van 8 februari 2013 naar verlichting op deze parking.
’s Nachts is het er pikdonker waardoor men ook de putten en plassen niet kan vermijden.
Ook enige bewegwijzering ontbreekt tot op heden, zodat vele bezoekers van dit stadsdeel deze
parking niet vinden.
Graag dringende aanpak.

Alain Van Hende
Raadslid

INTERPELLATIE MONIQUE VANSANTVOORT - 21 oktober 2013

Onderwerp: toenemende verloedering en anderstaligheid van onze stad
Tot op heden hebben wij nog geen kennis kunnen nemen van de toekomstvisie van de
Vilvoordse meerderheid. De verkiezingen liggen ondertussen al een jaar achter ons.
Kostbare tijd gaat verloren.
Om deze reden vernam ik graag welke plannen het college vooropstelt om de strijd aan te binden
tegen de toenemende verloedering waarmee grote delen van onze stad hedendaags te kampen
heeft.

Monique Vansantvoort
Raadslid

INTERPELLATIE ALAIN VAN HENDE - 21 oktober 2013
Het CBS besliste vorige maand om de huurovereenkomst met vzw Tenvil betreffende de
tennisaccomodatie in het Hanssenspark op te zeggen.
Dit omwille van het feit dat Tenvil vzw geen verantwoordelijkheid zou nemen voor de
herstellingen en onderhoud die zij zou moeten leveren. Verder zou de site gevoelig zijn
voor vandalisme en is er steeds minder activiteit op deze site.
Kan de bevoegde schepen deze beslissing toelichten?
Hoe moet het nu verder met deze site. Wat gebeurt er met de terreinen en wat gebeurt er met het
Melkhuisje?
Wat gebeurt er met de tennisclub, die toch een rijke traditie van bijna 40 jaar heeft in onze sportmiddens?
Welke maatregelen gaat men concreet nemen om het vandalisme te bestrijden?
Indien immers de site wordt verlaten dan riskeert men nog grotere vandalenstreken.

Alain Van Hende
Raadslid

INTERPELLATIE ALAIN VAN HENDE - 21 oktober 2013
In Opwijk voorziet het gemeentebestuur in de uitbetaling van verwervingspremies voor huizen en
appartementen voor eigen inwoners die een woning willen verwerven om zo de autochtone
bewoners maximaal in de gemeente te houden.
Kunnen we dit systeem ook niet in Vilvoorde toepassen en uitbreiden naar onder meer
Vilvoordenaars die een eigen zaak willen opstarten en hen voorzien van een startpremie.
Uiteraard is het verlenen van deze premies geen blanco cheque en moet dit goed gereglementeerd worden.
Kunnen we in een raadscommissie gezamenlijk aan zo’n reglement werken, indien het college
hiervoor een substantieel budget wil vrijmaken?

Alain Van Hende
Raadslid

INTERPELLATIE ALAIN VAN HENDE - 21 oktober 2013
In het persbericht van de nieuwe meerderheid van 7 december 2012 werden 10 hefbomen voor
een beter bestuur vooropgesteld.
Tot op heden is daar nog maar weinig van te zien.
Onder meer een grotere aandacht voor het verenigingsleven en een moderne en laagdrempelige
communicatie met de burger werd terecht als een belangrijk uitgangspunt beschouwd.
In de praktijk echter moet ik vaststellen dat er op het gebied van communicatie toch één en ander
fout loopt.
De stad Vilvoorde telt voorlopig elf adviesraden waarvan de verslagen van de vergaderingen op
de website van de stad prijken, zodat elke inwoner het reilen en zeilen binnen zijn eigen aandachtgebied wat kan volgen.
Als men evenwel op die gepubliceerde verslagen moet afgaan dan kan men veronderstellen dat
sommige adviesraden niet echt samenkomen.
Onderstaand treft men een overzicht van het laatste gepubliceerde verslag per adviesraad:
- Cultuurraad 18 oktober 2012
- GECORO 14 juli 2011
- Jeugdraad 24 november 2012
- Lokaal overleg kinderopvang 22 mei 2013
- Middenstandsraad 2 maart 2011
- Milieuraad 7 maart 2013
- Preventieraad 22 februari 2010
- Sportraad 4 oktober 2011
- Vilvoorse adviesraad voor gehandicapten 23 mei 2013
- Vilvoordse adviesraad voor seniorenbeleid 14 juni 2013
- Vilvoordse raad voor internationale solidariteit 13 mei 2013
Komen sommige van de adviesraden dan niet meer samen, hetgeen toch moeilijk te geloven
valt? Waarom publiceert men de verslagen dan niet meer?
Kan men er voor zorgen dat de website geactualiseerd wordt?
Het blijft m.i. in eerste instantie de taak van de schepen bevoegd voor de diverse adviesraden
die moet toezien op een correcte communicatie binnen zijn werkdomeinen.

Alain Van Hende
Raadslid

