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Via de media konden we vernemen dat de leegstand in onze stad met 66% is gestegen.
Eén op drie handelspanden staan leeg.
De horeca en handelskern gaan er dramatisch op achteruit.
De Leuvensestraat geeft een trieste aanblik, zeker het gedeelte vanaf de Basiliek tot de
Mimabrug wordt gekenmerkt door verregaande verloedering.
De weinige zelfstandigen die er nog handel drijven teren uitsluitend op hun trouwe
klanten, een eigen zaak beginnen is er quasi onbegonnen werk.
Tot overmaat van ramp werd een tijdje geleden ook het verkeer komende uit de
Leuvensestraat afgeleid langs de Witherenstraat om vaak te stranden in een file op de hoek met
de Stationlei. De ‘achterbuurten van de Leuvensestraat’ zoals sommigen
dit omschrijven wordt hierdoor nog meer geïsoleerd.
Het college gaat zogezegd de Leuvensestraat renoveren maar welke maatregelen gaat men nu
concreet nemen om de verloedering te stoppen in het oostelijke deel van de
Leuvensestraat?
Onze handelskern is al duchtig ingekort en vele mensen komen niet meer in Vilvoorde om te
shoppen.
Vele handelaars wijzen op de tere plek in het gevoerde beleid. Volgens hen trekt men massaal
nieuwe inwoners naar onze stad aan, maar de nieuwe inwoners blijven hun inkopen verrichten in
het Brusselse en geven geen enkele meerwaarde aan het handelsleven, de horeca en het sociaal leven in onze stad. Welke beleid stelt men hier tegenover?
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Het CBS is blijkbaar zinnens om nogmaals een nieuwe soort belasting in te voeren.
Men wil bij het bouwen van huizen en appartementen een verplichting opleggen om
inbraakpreventieve maatregelen te nemen omdat onze stad met teveel woninginbraken wordt
geconfronteerd.
Dit betekent voor kandidaat bouwers natuurlijk de zoveelste meerkost na ondermeer de
verplichtingen op het voorzien van voldoende parkeerplaatsen met zware boetes bij het
negeren ervan.
Als men dan al een nieuwbouw heeft gebouwd krijgt men er ook nog eens een forse stijging van
de onroerende voorheffing bovenop.
Als het van de korpschef van ViMa afhangt moet men het niet uitvoeren van deze opgelegde
inbraakpreventieve maatregelen nog eens sanctioneren ook.
De bouwheer zou er moeten voor zorgen dat alle van buitenaf toegankelijke gevelopeningen
zodanig worden ontworpen dat ze minstens drie minuten weerstand bieden tegen inbraak.
Dat bouwheren uit vrij wil inbraakpreventieve maatregelen nemen tijdens de nieuwbouw is
uiteraard aan te moedigen. De verplichting hiervan opleggen en sanctioneren is een brug te ver.
De inwoners van Vilvoorde moeten toch niet gestraft worden omdat men hun veiligheid niet
langer kan garanderen?
Men kan zich hierbij toch wel afvragen waarom een korpschef van een politiezone zich moet
moeien met een nieuw belastingsreglement zoals uit intern mailverkeer blijkt?
Is het niet eerder de taak van de korpschef om de inbrakenplaag op zijn grondgebied effectief en
kordaat aan te pakken?
Moet een korpschef er in eerste instantie niet voor zorgen dat zijn effectief personeelskader
volzet geraakt en blijft en een halt toeroept aan de regelmatige uitstroom van goede
politiemensen? Zodat ViMa eindelijk eens over een volledig en optimaal performant korps
beschikt?
ViMa beschikt over schitterende politiemensen. Het zou spijtig zijn moesten er nog politiemensen
andere oorden opzoeken en het korps verder wordt verzwakt.
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Onze stad blijft bijzonder negatief in het nieuws komen, nu ook buiten onze landsgrenzen.
Een Franse televisiezender toonde duidelijke beelden van Syrië-ronselaars in het
Hanssenspark. Afgelopen maand werden er trouwens nogmaals enkele huiszoekingen
en aanhoudingen verricht op Vilvoords grondgebied.
Er werd nu een jaar geleden een vormingsnamiddag georganiseerd in het CC Het Bolwerk rond
de problematiek van de radicalisering.
Midden december 2013 werd er zelfs een radicaliseringsambtenaar aangesteld.
Kan men mij melden welke concrete resultaten er heden op het terrein zijn geboekt en
ook een overzicht geven van hetgeen de Vilvoordse radicaliseringsambtenaar heeft
gepresteerd de afgelopen drie maanden sedert haar indiensttreding?
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De Vilvoordse N-VA pleitte in haar publicatie van september 2011 terecht voor de oprichting van
een onafhankelijk controleorgaan (zie bijlage).
Dit orgaan zou de mandatarissen en hun werking moeten controleren en hieromtrent rapporteren
aan meerderheid, oppositie en de burgers.
Vilvocraten vinden dat een goed idee, dat eigenlijk wat samenvalt met de invoering van een
Vilvoordse ombudsdienst.
Het meerjarenplan van de stad is inmiddels bekend en nergens is er een spoor van dit
onafhankelijk controleorgaan.
Wordt dit nog ingevoerd tijdens deze legislatuur of niet?
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De pers maakte onlangs bekend dat de horeca in onze stad het moeilijk heeft. Van de vroeger
bruisende stad is absoluut geen sprake meer.
Schepenen en raadsleden hebben het zelf kunnen ondervinden na de gemeenteraad van
februari, hoe moeilijk het was om een drankgelegenheid te vinden in de buurt van de
Grote Markt die nog open is om na te praten over de gemeenteraad.
Vilvoorde is ’s avonds en op zondag een ‘dode stad’ geworden en het onveiligheidsgevoel
speelt hierbij een grote rol.
Kan het college ons wat meer vertellen over het verloop van de contacten met de brouwerijen
die werden aangekondigd? Welke concrete maatregelen gaan hieruit voortvloeien?
Welke maatregelen gaat men nemen om het onveiligheidsgevoel bij vele Vilvoordenaars weg
te nemen?
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